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 امللػٌث

 بفً اهلل الؽمحَ الؽضيً

، ٨٦ ظةر اتل٪ٮع ٠جرية ةتدذ٧زي ػـاا٨ امل٘ؿب ثةظذٌةف جم٧ٮاعت خمُٮَ
كٝؽ أق٭٧خ ظؿًلح ا٩ذٞةؿ املٕؿٚح   ٨ٔ ا٣ٞة٧ح ا٧٤ٕ٣ةح كا٣ٛ٪ةح.كالٮٚؿة كا٣ٞؽـ ٌٚالن 

ةذ٭ة ثمس٤ح  ي املؼُٮَةت ٨٦ أ٦ةك٨ ٔرب الؿِّْظالت احلضةزيح ػةوح،  ي  ا٩ذٞةؿ أٔك
ْظالت ال١ذت املؼُٮَح ٘ؿيةح. ك٨٦ امل٤ٕٮـ أف ٦ٞةريح ر  و٪ةٔذ٭ة إىل ريةاؽ ازخـاا٨ امل

يكتيس أ٧٬ةح ثة٣٘ح  ي جت٤ةح ا٣ٕالاٜ ا٧٤ٕ٣ةح كاثلٞةٚةح ثني رشؽ ا٣ٕةل٥ ا٣ٕؿيب 
 َ ؿي٫، ثةجلْؿ إىل ٦ة ي  كق٧ةعٟ ك٦ٞةث٤ح ٤٧ُّ ٨٦ د ٬ؾق املؼُٮَةت ٥  ك  اإلقالَل ٗك

والت مةٮخ ا٥٤ٕ٣ ثٌٕ٭٥ ثجٕي، كيةجلْؿ أيٌة  ز  رْب  كٝؿاءة كدٌجةت كد٧ؿيي.. ت  
٘ؿب، ػىٮوة  ي جمةؿ و٪ةٔح املكإىل جت٤ةح ا٣ٕالاٜ احلٌةريح ثني دك٣ح امل٧ةحلٟ 

 ال١ذةب اإلقالَل املؼُٮط.
-648) ا٣ٕرص امل٤٧ٮيكاملؼُٮَةت ا٣يت دٕٮد إىل  اقذٞىةءابلعر إىل  ٬ؾا يكىع

ظزيز  ، ث٭ؽؼ إػؿاص٭ة ٨٦امل٘ؿيةحـ(،  ي ازخـاا٨ ا٣ٕة٦ح كازخةوح ٬1257-1517( )923
ْٗٛةؿ ا٣يت د٪ َ

َ  ١َّ اجلىٮص األ  ا٣ٕ٭ؽ ث٭ة، ك٨٦ ٬ؾق ازخـاا٨/ ؿ  ٮْ ج٭ة املؤ٣ٛٮف ث٢ٕٛ 
 ةلؿمةؽيحػـا٩ح  الـاكيح ا٣ٕةةمةح ث. 
 .ػـا٩ح اإل٦ةـ يلع ثذةركدا٩خ 
 .ػـا٩ح اجلة٦ٓ ال١جري ث١٧٪ةس 

  َّاف.ػـا٩ح اجلة٦ٓ ال١جري ثٮز 

 .ازخـا٩ح احلكجةح )امل١٤ةح( ثةلؿيةط 
 .دار ال١ذت اجلةرصيح، ثذةم١َؿكت 
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 )امل١ذجح الٮَ٪ةح ثةلؿيةط، )ازخـا٩ح ا٣ٕة٦ح قةثٞة 

ة إىل ا٣ٕرص امل٤٧ٮيك، أم اتلأحلٙ أك ا٣جكغ ىلع / اال٩ذ٧ةء ز٦٪ة  ورشؼِا يف ذلم
املةالديني اثلة٣ر ٔرش كالكةدس ٔرش، ا ثني ا٣ٞؿ٩ني ٦ؽل زالزح ٝؿكف، حتؽيؽن 

 ٬[ 17 - 7\ـ16 -13كاهلضؿيني الكةثٓ كا٣ٕةرش، ]
٧٠ة ي٥ٌ ابلعر ٦ٞةريح إظىةاةح أل٦ةك٨ كصٮد املؼُٮَةت كز٨٦ نكؼ٭ة 

ةعةح ل٤كةػ٭ة كظةتل٭ة ك٧٤ٝ٭ة.. كَّ كن   ظكت ٧ؼُٮَةت امل٤٧ٮًلةح ٦٪٭ة ٦جةة٩ةت دًٮ
 ا٣جكةخ.ا٣ٛ٪ٮف كا٣ٞؿكف كاملؤ٣ٛني ك

، كىلع ٔ٭ؽ كاملرشؽ اع٦حامل٘ؿب يكؽز ابلةظر  ي جت٤ةح ا٣ٕالٝةت ثني ال ك
املٕؿكؼ أف ا٣ٕالٝةت » ، إذ دتزك٥ ثةتل٧زي كاالقذ٧ؿار، ظةر ٨٦ػةوح امل٧ةحلٟ

املؿيجةح امل٤٧ٮًلةح إ٧٩ة اثذؽأت  ي ٔ٭ؽ امل٤ٟ اجلةرص حم٧ؽ ث٨ امل٪ىٮر ٝالككف 
/ أثٮ يٕٞٮب يٮقٙ ث٨ يٕٞٮب ث٨ -ألكؿ دكتل٫ –الىة٣يح، اذلم اكف يٕةرصق ثةمل٘ؿب 

اعثؿة دٛةؽ ٝةةـ ٬ؾق ا٣ٕالٝةت أيةـ إمةرة ، كل١٪ة جنؽ ٔجؽ احلٜ املؿيين ٧٠ة قةؾ٠ؿ
٧٠ة كرد - (2)اإلمةرة٬ؾق دذ٧س٢ ك (1)«..امل٪ىٮر ٝالككف الىة٣يح كادل امل٤ٟ اجلةرص

 .م٤ٟ ا٣٘ؿب أم امل٤ٟ املؿيين إىل٬ؽيح  إرقةؿ ي  -ٔ٪ؽ اث٨ ظضؿ

                                                      

ط، ٦ُجٕح ، ٦جنٮرات لكةح اآلداب ثةلؿية169كرٝةت ٨ٔ ظٌةرة املؿيجةني، حم٧ؽ امل٪ٮين، ص.  - (1)
ةؽ، 1996اجلضةح اجلؽيؽة ثةدلار ابلةٌةء،  . كي٪ْؿ/ ا٣ٕالٝةت اتلةرخيةح املرصيح امل٘ؿيةح روةؽ كٚآ

 .1989أ٧ٔةؿ ٩ؽكة، إٔؽاد جنةة املؿيين، ٦جنٮرات دمٕةح أيب رٝؿاؽ، قال، 
ٌف أ٩جةين ٗري كاظؽ ٨ٔ ا٣ٞةيض ٩ٮر ادلي٨ اث٨ الىةاٖ ادلمن» دذ٧س٢ ٬ؾق اإلمةرة ٚة٧ة ٩ى٫/ - (2)

ٝةؿ/ ظؽزين قةٙ ادلي٨ ٤ٚةط امل٪ىٮرم ٝةؿ/ أرق٤ين امل٤ٟ امل٪ىٮر ٝالككف إىل م٤ٟ ا٣٘ؿب  
كرٝةت » ٚذط ابلةرم ٩ٞال ٨ٔ «ث٭ؽيح، ٚأرق٤ين م٤ٟ ا٣٘ؿب إىل م٤ٟ ا٣ٛؿ٩ش  ي مٛةٔح ٚٞج٤٭ة..

 .177/ «٨ٔ ظٌةرة املؿيجةني
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أكاػؿ دك٣ح  ـ(، 1517-1257) ي مرص كاحلضةز كالنةـ  ٣ح امل٧ةحلٟكٝؽ اعرصت دك
أػريا ثٕي ٚرتة ز٥ ( ـ1427-1258)املؿيجةني ـ( ز٥ لك ٚرتة 1269-1147) املٮظؽي٨

رقةا٢ ٬ؽاية ك ا٣ُؿٚنيثني قالَني  ْخ ٣َ د  ٮج   ي امل٘ؿب، كت  ( ـ1547-1427الٮَةقحني )
ح ٦س٢ ْخ ٧٬َّ ىلع ٔ٭ؽ املؿيجني ػةوح، ٠سرية  كقٛةرات ٮاعت ٦ذ٪ٔٮ مح٢ اهلؽاية » مًٮ
ف ٬ؽاية ابلٞةع املٞؽقح كيف اتلٮوةح ؿيجةح  ي مأقالَني مرص ٦ٓ رقةا٢ م إىلامل١٤ةح 

 .(1)«ةج..ثةحلضز 
كالكةةقةح، ث٢  ادلث٤ٮ٦ةقةحل٥ دٞذرص الىالت ثني امل٘ؿب كامل٧ةحلٟ ىلع اجلٮا٩ت 

ةح اجلة٤ٝح إىلدٕؽد٭٧ة  هلة، كيه ال١ذت املؼُٮَح  دجةدؿ املٕةرؼ كا٤ٕ٣ٮـ ٔرب األٔك
ا٣يت ا٦ذألت ث٭ة ازخـاا٨ ا٣ٕة٦ح كازخةوح  ي امل٘ؿب، قٮاء ا٣يت أ٣ٛخ  ي ٬ؾا ا٣ٕرص أك 

ٗ٪ةء الؿوةؽ صح اقذُةٔخ املؼُٮَةت امل٤٧ٮًلةح إأم در إىلنكؼخ ٚة٫. كقرنل 
 ازخـااين  ي امل٘ؿب.

 ابلاضد
 
 /[اللك٧ةت املٛذةظةح]

ؿاٚةة / ػـاا٨ ال١ذت / امل٘ؿب / دك٣ح امل٧ةحلٟ خمُٮَةت  .اتل٤٧ٟ / ٝةٮد / نكةػح / ثج٤ةٗٮ
 

 

 
 

                                                      

 .٩171ٛك٫/  - (1)
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 تيئغؽافياابل /أوًًل 
 

ُخٓا  /ِعؽ 
 َٓ  ل٧٤ؼُٮَةت ث٧ؿااعة املعؽدات اآلدةح/ ًةٚةح   ٝةا٧ح   اكف املجذىغ و٪

ٔم -  ي امل٪تكؼح ثةزخٍ املرشيق املٞىؽ ثةملؼُٮَةت امل٤٧ٮًلةح، يه / املفٓ
ة، ك٣حف ثةلرضكرم أف دكٮف ٝؽ ٛن امل٪ٮَّق ث٭ة ق٤ٚرتة ظك٥ امل٧ةحلٟ 

 
 
ػالهل. كل٥ ٩٭ذ٥ ث٘ري املؤرػح، ٚذةريغ ا٣جكغ اكف الٌةثٍ األٝٮل  ي  ْخ َٛ ٣ِّ أ

 ا٣ٛرتة امل٤٧ٮًلةح ٌٚال ٨ٔ ازخٍ. إىلحتؽيؽ اال٩ذ٧ةء 

د  ي ا٩ذ٧ةء املؼُٮَةت امل٪تكؼح إىل ا٣ٕرص امل٤٧ٮيك، أم ٦ة / لؾٌَا - ظؽز
 ا٣ٞؿ٩ني املةالديني اثلة٣ر ٔرش ا ثنيكغ ىلع ٦ؽل زالزح ٝؿكف، حتؽيؽن ن  

 كالكةدس ٔرش، كاهلضؿيني الكةثٓ كا٣ٕةرش.

ةحذادةح ك٠ؿا٬ةت إٗٛةؿ ثٌٕ٭ة إلد٥ / اخلؾائَ - ٔٮ ثٌٕ٭ة  ي  يذ٧س٢، مًٮ
ثك٢ ٚ٭ةرس ازخـاا٨ امل٘ؿيةح  ي ٬ؾا ابلعر، كاف اك٩خ  اإلظةَحوٕٮيح 

ٮر اجلةح اقذ٧١ةؿ االَالع ىلع ٦ة دجًف تلٞؽي٥ وٮرة اكم٤ح ٨ٔ ظٌ
 املؼُٮَةت امل٤٧ٮًلةح  ي امل٘ؿب.

 ي دٞؽي٥ لك خمُٮط اكف احلؿص ىلع اقتةٛةء كو٫ٛ ٨٦ / املغؽٔؼات -
ٔ٪ٮا٫٩ كمؤ٫ٛ٣ ك٩ٮع ازخٍ كاجلةقغ إف ك صؽ كدةريغ ا٣جكغ اذلم  ظةر

ؽد رضكري   ؽُّ َٕ ي   ٟ كاملُة٣ٕح كاملكُؿة كاملٞةةس كٝةٮد اتل٤٧ُّ  األكراؽة، ٔك
ر٥ٝ ظِٛ املؼُٮط  ي ازخـا٩ح كدٮزةٜ  إىل إًةٚحكاتلعجحف إف كصؽت، 

  .ا٣ٛ٭ةرسكركدق  ي 
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 ي ٩ة٢   ىلع ابلةظر كامل٭ذ٥ِّ أذ٧ةد٬ة تك٭ةالن / د٥ الؽمٔز واًلعخطارات -
 ث٘ةذ٫، كيه/

 
 دةركدا٩خ -ػـا٩ح اإل٦ةـ يلع  / خ إ

 كزاف –ػـا٩ح اجلة٦ٓ ال١جري  / خ ج
 الؿيةط -ازخـا٩ح احلكجةح )امل١٤ةح(  / خ ح
 الؿمةؽيح -ح الـاكيح ا٣ٕةةمةح ػـا٩ / خ ع

 اجلة٦ٓ ال١جري ث١٧٪ةس ػـا٩ح / خ مٟ
 د١َ٧ؿكت -دار ال١ذت اجلةرصيح  / د ف
٪ةح  / ـ ك ـا٩ح ا٣ٕة٦ح قةثٞة( الؿيةط -امل٘ؿيةح  ل١٤٧٧٤حامل١ذجح الَٮ  )ازخ
 قُؿ / س
 قجذ٧ةرت / ق٥

 م٤ة٧رت / م٥٤ 
ـء / ج  اجل

 
/ رمٮز ابلعر1ملك 
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ٔم  الرشقيث اىكي
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- 1 - 
ٔم اىلؽآن  قي

ٔم اىلؽآن اإلحلان (1  ٬13(، دةريغ ا٣جكغ/  911) ، جلالؿ ادلي٨ الكةٮيطيف قي
٬. ػٍ مرشيق نكيخ. اجلةقغ/ إثؿا٬ة٥ ث٨ مٮىس احلٮصؿم 981رصت 

. 18.5×27.7، املٞةةس/ س 35كرٝح، املكُؿة/  115ٔؽد األكراؽ/ ، النةٚيع
نفغث  .176\1 . ٚ٭ةرس ازخـا٩ح ا٣ٕةةمةح/426ث٭ة دٕٞةجح كد٤٧ٟ. خ ع/ 

أمحؽ ث٨ حم٧ؽ األثُط اهلةسِل  اجلةقغ/٦٪٫ خبٍ مرشيق دٝةٜ ظك٨،  أعؽى
س.  33. املكُؿة/ 227كراؽ/ ٔؽد األ. 967٬وٛؿ  3 دةريغ ا٣جكغ/، النةٚيع

. ا٣ٛ٭ؿس الٮويف ٤ٕ٣ٮـ ا٣ٞؿآف ال١ؿي٥/ 11719 خ ح/ .18×27املٞةةس/ 
335. 

لـي٨ ادلي٨ صٕٛؿ ث٨ إثؿا٬ة٥ اث٨ ٔؿيٙ اإلسازة ةأـاُيػ اىلؽاءات،  (2
املؤ٣ٙ ٩ٛك٫،  اجلةقغ/نكغ ٦ٕذةد،  نكؼح خبٍ مرشيق ٬(،894) ا٣ٞؿيش

س.  13. املكُؿة/ 381/ الىٛعةتٔؽد ، 862٬مٕجةف  3دةريغ ا٣جكغ/ 
ؽ، ٚ٭ؿس املؼُٮَةت املعٛٮّح  ي ازخـا٩ح  161ـ ك/  .18×13املٞةةس/ 

 .24ا٣ٕة٦ح ثةلؿيةط )ػـا٩ح األكٝةؼ(/ 

ٔذج سييو يف أـئيث وأسٔبث ٌَ غؽائب اتلزنيو (3 ، ملع٧ؽ ث٨ أيب ثكؿ أٍُ
ٔؽد ٬، ٦979ٕذةد، دةريغ ا٣جكغ/  ؼح خبٍ مرشيقنك، ٬( 666)الؿازم 

ٛ٭ؿس . ا٣  2742خ ح/ .15×27س. املٞةةس/  21. املكُؿة/ 187األكراؽ/ 
 .233الٮويف ٤ٕ٣ٮـ ا٣ٞؿآف ال١ؿي٥/ 

ٔار اتلزنيو وأرسار اتلأويو (4 ، أليب ازخري ٩ةرص ادلي٨ ٔجؽ اهلل ث٨ ٧ٔؿ 1ج  أُ
٬، اجلةقغ/ 877احلضح  مذ 3، دةريغ ا٣جكغ/ ٬( 658ابلةٌةكم النريازم )
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، س 21كرٝح، املكُؿة/  637ٔؽد األكراؽ/ . محؽ اجلةثٌل النةٚيعأأمحؽ ث٨ 
ا٩ح ا٣ٕةةمةح/ . ٚ٭ةرس ازخـ441. ث٭ة دٕٞةجح كد٤٧ٟ. خ ع/ 15×21املٞةةس/ 

خبٍ  ٦٪٫ نكؼح أػؿل ثةلؿيةط. احلكجةح. دٮصؽ نكغ أػؿل  ي ازخـا٩ح 78\1
دحل٢ خمُٮَةت دار ال١ذت ، 2119د ف/ ٬، 954 مرشيق، دةريغ ا٣جكغ/
 .147اجلةرصيح  ثذ١َ٧ؿكت/ 

ٔم (5 ، أليب ال٤ةر ٩رص ث٨ حم٧ؽ ث٨ إثؿا٬ة٥ الك٧ؿٝ٪ؽم احل٪يف 2، ج حبؽ اىكي
ٔؽد ٬، 926ازخؿكـ. دةريغ ا٣جكغ/ ٨٦ نكؼح دة٦ح ق٤ة٧ح  ٬(، 373)

. ٩ٮع ازخٍ مرشيق نكيخ،  18×29س، املٞةةس/  26، املكُؿة/ 349األكراؽ/ 
 .87\1. ٚ٭ةرس ازخـا٩ح ا٣ٕةةمةح/ 417خ ع/ 

ا٣ٕٞؽة  مذ 15، دةريغ ا٣جكغ/ ، ملؤ٣ٙ جم٭ٮؿحأحلف يف قػد آي اىلؽآن (6
. خ ع/ 15\5-21\3س، املٞةةس/  21كرٝح، املكُؿة/  6ٔؽد األكراؽ/ ٬. 993
 .56\1)٨٧ً جم٧ٮع(. ٚ٭ةرس ازخـا٩ح ا٣ٕةةمةح/  13\197

نكؼح  ،أليب زًلؿية حيىي ث٨ رشؼ اجلٮكماتلبيان يف آداب محيث اىلؽآن،  (7
دحل٢ خمُٮَةت دار ال١ذت ، 1784د ف/  ٬. 763 دةريغ ا٣جكغ/، خبٍ مرشيق

 .112اجلةرصيح  ثذ١َ٧ؿكت/ 

ٔم اىلؽآن (8  616، أليب ابلٞةء ٔجؽ اهلل ث٨ احلكني ا١ٕ٣ربم )اتلبيان يف قي
٬(، نكؼح م١ذٮيح خبٍ مرشيق، اجلةقغ/ حم٧ؽ... األمحؽم ثرلا النةٚيع 

. 177ٔؽد األكراؽ/ ٬. 773رمٌةف  17. دةريغ ا٣جكغ/ ٦ؾ٬جة األمٕؿم
ٮَةت اجلة٦ٓ ، ٚ٭ؿس خم579ُ. خ مٟ/ 24×17س. املٞةةس/  23املكُؿة/ 

 .37/ ال١جري ث١٧٪ةس

، أليب صٕٛؿ ث٨ يٮقٙ اىلؽآن رييد ٌَ ضؽو حتفث األكؽان فيٍا كؽئ ةاتل (9
ةين  رمٌةف اعـ  دةريغ ا٣جكغ/ظك٨،  نكؼح خبٍ مرشيق ،٬( 779)الٔؿ
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س. املٞةةس/  14. املكُؿة/ 83ٔؽد األكراؽ/  ـه) ي ظةةة املؤ٣ٙ(، 757
 .55ٛ٭ؿس الٮويف ٤ٕ٣ٮـ ا٣ٞؿآف ال١ؿي٥/ . ا٣ 11927خ ح/ .13.7×18.9

ك٨ ث٨ حم٧ؽ ث٨ ٔجؽ ، أليب احل2ج  تفٓيو الفبيو يف فًٓ ٌكاين اتلزنيو (17
 ٬27(، دةريغ ا٣جكغ/  952الؿمح٨ ابل١ؿم الىؽيٌف النةَل األمٕؿم )

كرٝح،  575ٔؽد األكراؽ/ ٬. ٩ٮع ازخٍ/ مرشيق نكيخ. 926دمةدل األكىل 
. ٚ٭ةرس 2\417. ث٭ة دٕٞةجح. خ ع/ 15.2\27.7س، املٞةةس/  23املكُؿة/ 

 .77\1ازخـا٩ح ا٣ٕةةمةح/ 

٬(، أد٫٧/ 864محؽ املعٌل )أٙ/ صالؿ ادلي٨ حم٧ؽ ث٨ ، دأحلاجلالىني حففري (11
ظك٨،  نكؼح خبٍ مرشيق ٬(،911صالؿ ادلي٨ ٔجؽ الؿمح٨ الكةٮيط )

، دةريغ ا٣جكغ/ رمٌةف اعـ اجلةقغ/ حميي ادلي٨ ث٨ حم٧ؽ ث٨ يٮقٙ احل٤يب
.   865خ ح/ .14×21س. املٞةةس/  27. املكُؿة/ 285ٔؽد األكراؽ/ ٬. 961

 .55ا٣ٛ٭ؿس الٮويف ٤ٕ٣ٮـ ا٣ٞؿآف ال١ؿي٥/ 

 ٬(،393، أليب ال٤ةر ٩رص ث٨ حم٧ؽ الك٧ؿٝ٪ؽم )اىلؽآن الهؽيً حففري (12
ٔؽد ٬، 974ريةٓ األكؿ  4 دةريغ ا٣جكغ/دمة٢ دٝةٜ،  نكؼح خبٍ مرشيق

.   9683خ ح/ .17.5×27.5س. املٞةةس/  29. املكُؿة/ 214األكراؽ/ 
. نكؼح أػؿل ٦٪٫ خبٍ مرشيق، 248ٛ٭ؿس الٮويف ٤ٕ٣ٮـ ا٣ٞؿآف ال١ؿي٥/ ا٣

. 438/ الىٛعةت ٔؽد٬، 686املٮصٮد ٦٪٭ة الكٛؿ األػري، دةريغ ا٣جكغ/ 
ؽ، ٚ٭ؿس املؼُٮَةت  64ـ ك/  .15×22س. املٞةةس/  28-24املكُؿة/ 

 .29املعٛٮّح  ي ازخـا٩ح ا٣ٕة٦ح ثةلؿيةط )ػـا٩ح األكٝةؼ(/ 

٣ٌٕل ث٨ حم٧ؽ ث٨ ٔجؽ الى٧ؽ الكؼةكم دمال اىُلّؽاء ويٍال اإلكؽاء،  (13
ذم ا٣ٕٞؽة  22 دةريغ ا٣جكغ/دمة٢ من١ٮؿ،  ؼح خبٍ مرشيقنك ٬(،643)

خ  .18.3×24.4س. املٞةةس/  25. املكُؿة/ 94ٔؽد األكراؽ/ ٬، 733
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 .355. ا٣ٛ٭ؿس الٮويف ٤ٕ٣ٮـ ا٣ٞؿآف ال١ؿي٥/  4657ح/

، (676٬(الؿازم  ٧ٔؿٔجؽ اهلل حم٧ؽ ث٨  يب، ألوغؽة اتلأويو اتلزنيودرة  (14
/ ثؿٌلت ث٨ زةثخ ث٨ حم٧ؽ ث٨ ثؿٌلت ث٨ خمذ٤ٙ، اجلةقغ نكؼح خبٍ مرشيق

، ث٤ٕٞح دار ٬ 675قجٓ ثٞني ٨٦ دمةدل األكىل ق٪ح دةريغ ا٣جكغ/ ثكةر، 
 127ـ ك/  .22×15س. املٞةةس/  24. املكُؿة/ 237املعؿكقح. ٔؽد الىٛعةت/ 

ح ا٣ٕة٦ح ثةلؿيةط )ػـا٩ح ؽ، ٚ٭ؿس املؼُٮَةت املعٛٮّح  ي ازخـا٩
د٤ٕةٜ/ نكؼح ٚؿيؽة ك٤ٕ٣٭ة دكٮف يتة٧ح ٨٦ أ٩ؽر اجلٮادر،   .42األكٝةؼ(/ 

ٚٞؽ كٝٓ نكؼ٭ة ٝج٢ كٚةة املؤ٣ٙ بك٪ح. ز٥ ثٕؽ ٦ؽة ٝؿ٩ني وةدٚ٭ة اإل٦ةـ 
 ٬( ٚذ٥٧ ٩ٞى٭ة خبٍ يؽق. 794الـرًليش )

٨ الكةٮيط ، جلالؿ ادلي٨ ٔجؽ الؿمحادلر املِرٔر يف حففري اىلؽآن ةاملأذٔر (15
ـء الكةدس ٦جذٮر األكؿ م١ذٮب خبٍ مرشيق. اجلةقغ/ ويف ٬( 911) ، اجل

٬. 977، دةريغ ا٣جكغ/ ادلي٨ أمحؽ ا٣ٕؽكيل النةٚيع م٭ةبادلي٨ ث٨ النةغ 
، ٚ٭ؿس 114، خ مٟ/ 26 ×17 س. املٞةةس/ 33. املكُؿة/ 292كراؽ/ ٔؽد األ

 .39ٮَةت اجلة٦ٓ ال١جري ث١٧٪ةس/ خمُ

اىث (16 ، ألمحؽ ث٨ ٧ٔؿ ث٨ ٬الؿ املةليك )اكف ظةة اعـ يف حففري آيث الهؽيس ـر
. 33ٔؽد األكراؽ/ ٬. 977 جكغ/دةريغ ا٣ظك٨،  نكؼح خبٍ مرشيق ٬(،977

ٛ٭ؿس الٮويف . ا٣  8383خ ح/ .27.5×26.4س. املٞةةس/  29املكُؿة/ 
 .٤ٕ٣282ٮـ ا٣ٞؿآف ال١ؿي٥/ 

ً اىلؽآن (17 اجلةقغ/ يٮقٙ ث٨ ٧ٔؿ ث٨ حم٧ؽ ث٨ ٧ٔؿ ث٨  ، ملؤ٣ٙ جم٭ٮؿ،ـر
٬. 873حمؿـ  27كؼح ٦جذٮرة األكؿ خبٍ مرشيق. دةريغ ا٣جكغ/ ، نأيب ثكؿ

. 863. خ ع/ 13×18س، املٞةةس/  13كرٝح، املكُؿة/  79ٔؽد األكراؽ/ 
 .163\1 ٚ٭ةرس ازخـا٩ح ا٣ٕةةمةح/
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ةريغ د ٬(، 337، أليب ثكؿ حم٧ؽ ث٨ ٔـيـ الكضكذةين )اىلؽآن غؽيب (18
ٔؽد . ٬، اجلةقغ/ ٧ٔؿ ث٨ ٔحىس الى١ٮيل 976اثلةين  ريةٓ 3ا٣جكغ/ 

د. ٚ٭ؿس املؼُٮَةت ا٣ٕؿيةح  331ك/ ـ س.  34. املكُؿة/ 57األكراؽ/ 
 .239\1املعٛٮّح  ي ازخـا٩ح ا٣ٕة٦ح ثةلؿيةط/ 

حم٧ؽ  ، لرشؼ ادلي٨ احلكني ث٨يف الهشف قَ كِاع الؽيب اىغيبفخٔح  (19
كقٍ، اجلةقغ/ حم٧ؽ ث٨ ٔجؽ ازخة٣ٜ  نكؼح خبٍ مرشيق ٬(،743ا٣ُةيب )

. 413ٔؽد األكراؽ/ ٬. 987دمةدل األكىل  دةريغ ا٣جكغ/، اتلٞؽكَل النةٚيع
. ا٣ٛ٭ؿس الٮويف ٤ٕ٣ٮـ 11127خ ح/ .17.5×27س. املٞةةس/  29املكُؿة/ 

)دكف دةريغ  1. نكؼح ٦٪٫ خبٍ مرشيق ج 317-316ا٣ٞؿآف ال١ؿي٥/ 
٬، اجلةقغ/ حم٧ؽ ث٨ أمحؽ 768ذم ا٣ٕٞؽة  3/ دةريغ ا٣جكغ/ 3ا٣جكغ(، كج 

س. املٞةةس/  25. املكُؿة/ 877ٔؽد الىٛعةت/ ث٨ املٞؿم  النؽادم، 
ملؼُٮَةت املعٛٮّح  ي ازخـا٩ح ا٣ٕة٦ح ؽ، ٚ٭ؿس ا 184ـ ك/  .17.5×27.5

 .46ثةلؿيةط )ػـا٩ح األكٝةؼ(/ 

ٔه اتلأويو (27 ٔامظ اتلزنيو وقئن األكاويو يف وس ، الهشا  قَ ضلائق غ
، م١ذٮب خبٍ مرشيق. ي٥ٌ ٬(538أليب ا٣ٞةق٥ حم٧ٮد ث٨ ٧ٔؿ الـخمرشم )

ـاء/ ج  ٬، 989ذم احلضح  8كرٝح، دةريغ ا٣جكغ/  197/ 3كرٝح، ج  212/ 1األص
، املٞةةس/ ٬35. املكُؿة/ 992كرٝح، دةريغ ا٣جكغ/ أكاا٢ دمةدل  211/ 4ج 
د. ٚ٭ؿس املؼُٮَةت ا٣ٕؿيةح املعٛٮّح  ي ازخـا٩ح  813. ـ ك/ 287×197

خبٍ مرشيق. اجلةقغ/ أػؿل نكؼح  .45\1ا٣ٕة٦ح ثةلؿيةط )ا٣ٞك٥ اثلةين(/ 
دمةدل  7. دةريغ ا٣جكغ/ ٧ؽ ث٨ أمحؽ ث٨ حم٧ٮد ا٣جكةخ احلةِٚ ا٣ربزمحم

س، املٞةةس/  25كرٝح، املكُؿة/  337ٔؽد األكراؽ/ ٬. 746اآلػؿة 
. د٤ٕةٜ اعـ/ 132\1. ٚ٭ةرس ازخـا٩ح ا٣ٕةةمةح/ 2\489. خ ع/ 23.4×32.5
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ازخـا٩ح، ك٦٪٭ة نكغ خبـا٩ح كزاف كازخـا٩ح احلكجةح ا٣جكؼح ٨٦ أٔالؽ 
 ثةلؿيةط.

نكؼح خبٍ ، ٬( 687)، ألمحؽ ث٨ يٮقٙ ال١ٮايش املٮوٌل نشف احللائق (21
. 197ٔؽد األكراؽ/ ، ٬ 775رمٌةف  27 دةريغ ا٣جكغ/٦ٕذةد،  مرشيق

ٛ٭ؿس الٮويف ٤ٕ٣ٮـ . ا٣  7634خ ح/ .17.3×22س. املٞةةس/  27املكُؿة/ 
 .289ا٣ٞؿآف ال١ؿي٥/ 

، ك٬ٮ ٠ذةب  ي ا٣ٞؿاءات نزن اليؽائف فيٍا حيخاج إحلّ حططيص املطاضف (22
جٍ الؿق٥ ا٣ٞؿآين ثةل٤٘ح ا٣رتًلةح، ل٥ يؾ٠ؿ  ي ا٣جكؼح اق٥ مؤ٫ٛ٣،  نكؼح ًك

 س. 25. املكُؿة/ 21ٔؽد األكراؽ/ ٬، 961 دةريغ ا٣جكغ/دٝةٜ،  خبٍ مرشيق
ٛ٭ؿس الٮويف ٤ٕ٣ٮـ ا٣ٞؿآف ال١ؿي٥/ ا٣ . 11943خ ح/ .14.1×22املٞةةس/ 

55. 

، ملع٧ؽ ث٨ حم٧ؽ ابلطؽيَ وٌؽيف ابلػريَ يف حففري اجلالىني دلٍف (23
حم٧ؽ ث٨ حم٧ؽ كقٍ، اجلةقغ/  نكؼح خبٍ مرشيق ٬(،1776ال١ؿيخ )

ٔؽد األكراؽ/ ٬، 981رمٌةف اعـ  دةريغ ا٣جكغ/ ال١ؿيخ )مؤ٣ٙ ال١ذةب(،
ٛ٭ؿس الٮويف ا٣ . 5854 خ ح/ .27.5×26س. املٞةةس/  35. املكُؿة/ 356

 .62. ٦٪ذؼجةت ٨٦ ٩ٮادر املؼُٮَةت/ ٤ٕ٣296ٮـ ا٣ٞؿآف ال١ؿي٥/ 

 ٬(، 376رم )، أليب حم٧ؽ ٔجؽ اهلل ث٨ مك٥٤ ث٨ ٝذحجح ادلي٪ٮمشلك اىلؽآن (24
، اجلةقغ/ حم٧ؽ ث٨ امحؽ ث٨ حيىي ث٨ ٬نةـ ث٨ حيىي ث٨ حم٧ؽ ث٨ يلع النةٚيع

،  س 21، املكُؿة/ (1).......ٔؽد األكراؽ/ .٬. 676رمٌةف  19دةريغ ا٣جكغ/ 
.  ٚ٭ةرس ازخـا٩ح 272. ٩ٮع ازخٍ مرشيق كاًط. خ ع/ 1557\22املٞةةس/ 

                                                      

 ٠ؾا  ي ا٣ٛ٭ةرس. - (1)
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ثكؿ  أيبٔالؽ ثؿكايح احلةِٚ . د٤ٕةٜ/ نكؼح ٨٦ األ58-57\1ا٣ٕةةمةح/ 
محؽ ازخُةت ابل٘ؽادم ثؽمنٜ بك٪ؽق إىل أأمحؽ ث٨ يلع ث٨ زةثخ ث٨ 

 املؤ٣ٙ، ث٭ٮامن٭ة دىعةعةت من١ٮ٣ح.

ٔاص يف حففري ـٔرة اإلعالصمشٔرة ا (25 ، نكؼح دمة٤ح ، ملؤ٣ٙ جم٭ٮؿخل
ازخٍ مىععح كجمرلة. ٩ٮع ازخٍ/ مرشيق حمٜٞ، اجلةقغ/ حم٧ؽ ث٨ حم٧ؽ 

كرٝح،  155ٔؽد األكراؽ/ ٬. 763دمةدل األكىل  18، دةريغ ا٣جكغ/ املٮوٌل
. ٚ٭ةرس ازخـا٩ح 783. خ ع/ 13.3×18.5 ، املٞةةس/ س 13املكُؿة/ 
 .159\1ا٣ٕةةمةح/ 

 /٬( 516، أليب حم٧ؽ احلكني ث٨ مكٕٮد اث٨ ا٣ٛؿاء ابل٘ٮم )اتلزنيو ٌكالً (26

  نكؼح ٦ٞةث٤ح ٦جذٮرة  ي جمرل ًؼ٥. اجلةقغ/ أمحؽ ث٨ ثؿًلح3ج / .
 224ٔؽد األكراؽ/ ٬. ػٍ مرشيق. 977دةريغ ا٣جكغ/ أكاػؿ ذم احلضح 

. ٚ٭ةرس ازخـا٩ح 441. خ ع/ 21×37.5، املٞةةس/ س 25كرٝح، املكُؿة/ 
 . د٤ٕةٜ/ دذٮٚؿ ازخـا٩ح احلكجةح ثةلؿيةط ىلع ز٧ةف نكغ.127\1ا٣ٕةةمةح/ 

  17. دةريغ ا٣جكغ/ / اجلةقغ/ ػةدل ث٨ ػ٤ة٢ ث٨ ق٤ة٧ةف ث٨ ٔبف4ج 
كرٝح، املكُؿة/  411ٔؽد األكراؽ/ ٬. ػٍ مرشيق نكيخ. 979مٕجةف 

. ٚ٭ةرس ازخـا٩ح 2\427. ث٭ة دٕٞةجح. خ ع/ 21×37.7، املٞةةس/ س 29
. د٤ٕةٜ/  ي آػؿ ا٣جكؼح اقذ١ذت ٬ؾا ال١ذةب 177\1ا٣ٕةةمةح/ 

ؽالكم، كًلذت  ي أكاا٢ م٧ف ادلي٨ ث٨ احلةج يلع املض ...جلٛك٫
 ٬. 982دمةدل األكىل ق٪ح 

، أليب ٔجؽ اهلل حم٧ؽ ث٨ ٧ٔؿ ٚؼؿ ٌفاحيص اىغيب املكؽو  ةاتلففري الهتري (27
، ينذ٢٧ ىلع زالزح أقٛةر م١ذٮيح خبٍ مرشيق ٬( 676ادلي٨ الؿازم )

، دةريغ ث٨ حم٧ؽ ث٨ امحؽ الك٪٭ٮرم األز٬ؿم النةٚيع٦ذ٪ٮع. اجلةقغ/ حم٧ؽ 



 

 

- 23 - 

 / 56ٮَةت اجلة٦ٓ ال١جري ث١٧٪ةس/ خمُ، ٚ٭ؿس ٬149. خ مٟ/ 941ا٣جكغ/ 

  26 ×18  س. املٞةةس/ 19. املكُؿة/ 341/ ٔؽد األكراؽ/ 1ج. 
  26 ×17 س. املٞةةس/ 29. املكُؿة/ 224/ ٔؽد األكراؽ/ 2ج. 
  26 ×18  س. املٞةةس/ 25. املكُؿة/ 521/ ٔؽد األكراؽ/ 3ج. 

، ٩ٮع ازخٍ/ مرشيق. ، ملؤ٣ٙ جم٭ٮؿٌلػٌث يف الالكم ىلع اىبفٍيث واحلٍػىث (28
، س 15، املكُؿة/ 9ٔؽد األكراؽ/ ٬. 993ا٣ٕٞؽة  مذ 15دةريغ ا٣جكغ/ 

)٨٧ً جم٧ٮع(. ٚ٭ةرس ازخـا٩ح ا٣ٕةةمةح/  12\197. خ ع/ 15\52\21املٞةةس/ 
1\55. 

ث (29 ، ملع٧ؽ ث٨ ٔـيـ الكضكذةين اىلئب يف حففري غؽيب اىلؽآن اىكـيً ُْؾ
، ظك٨، اجلةقغ/ يلع ظرصم ا٣ُؿظةيي املةليك نكؼح خبٍ مرشيق ٬(،337)

س.  25. املكُؿة/ 47ٔؽد األكراؽ/ ٬، 991ريةٓ اثلةين  18 غ ا٣جكغ/دةري
ٛ٭ؿس الٮويف ٤ٕ٣ٮـ ا٣ٞؿآف ال١ؿي٥/ . ا٣  7553خ ح/ .15×27.5املٞةةس/ 

376. 
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 احلػيد وقئٌّ

خبٍ نكؼح ، إسازة ةلؽاءة الفنن الطغؽى ليج فايئ، ىكرٍان ةَ حمٍػ ادلييم (37
ةت دار ال١ذت ، 1995د ف/ ٬، 976 مرشيق، دةريغ ا٣جكغ/ دحل٢ خمَُٮ
 .129اجلةرصيح  ثذ١َ٧ؿكت/ 

، ملع٧ؽ ث٨ يلع اث٨ دٝةٜ ا٣ٕةؽ، ضاكم يف رشح أضاديد ـيػ األُامضاكم اإلإ (31
 ب. نكؼح دة٦ح ث٭ة ػؿكـ، م١ذٮ239، خ ج/ ٬(772دٌف ادلي٨ ا٣ٞنريم )

٬، ٔؽد األكراؽ/ 767ذم احلضح  11خبٍ مرشيق )الؿٕٝح(، دةريغ ا٣جكغ/ 
ق٥. ثال دٕٞةجح. ٚ٭ةرس  26×18قُؿا. املٞةةس/  24كرٝح. املكُؿة/  185

 . 192\1كزاف/ 

، لن٭ةب ادلي٨ أمحؽ ث٨ حم٧ؽ الفاري إىل رشح ضطيص ابلغاري إرشاد (32
اجلةقغ/ أمحؽ ث٨ حم٧ؽ ث٨ ظك٨ ا٣ربدم  ،5ج  ،٬( 923)ا٣ٞكُالين 

ٔؽد ٬. م١ذٮب خبٍ مرشيق.  974مٕجةف  27، دةريغ ا٣جكغ/ احلكين
، ٚ٭ؿس 75، خ مٟ/ 26 ×17 س. املٞةةس/ 31. املكُؿة/ 299األكراؽ/ 

. ث٫ د٤٧ٟ كحتجحف الك٤ُةف حم٧ؽ 67ةت اجلة٦ٓ ال١جري ث١٧٪ةس/ ٮَخمُ
٦٪٫  نفغث أعؽى ث٨ ٔجؽ اهلل، أظؽ قالَني امل٘ؿب ا٤ٕ٣ٮيني ىلع ازخـا٩ح.

دحل٢ خمُٮَةت دار ال١ذت ، 2522د ف/  ٬. 955 خبٍ مرشيق، دةريغ ا٣جكغ/
 .163اجلةرصيح  ثذ١َ٧ؿكت/ 

٬جح اهلل اث٨ ٔكة٠ؿ  ، ٣ٌٕل ث٨ ظك٨ ث٨اإلرشا  ىلع ٌكؽفث األؼؽا  (33
ـأي٨ ينالكف املضرل 47-46خ ج/  ٬(،571ادلمنٌف ) . نكؼح ٗري دة٦ح  ي ص

 8الؿاثٓ ٨٦ ال١ذةب. م١ذٮيح خبٍ نكغ مرشيق حمًل ثةأللٮاف، دةريغ ا٣جكغ/ 
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 24×18قُؿا، املٞةةس/  24/ كرٝح، املكُؿة ٬378، ٔؽد األكراؽ/ 697حمؿـ 
 ٦٪٫ نكؼح أػؿل د٥ٌ/ . 189\1ث٭ة دٕٞةجح. ٚ٭ةرس كزاف/ 

  ريةٓ  14 دةريغ ا٣جكغ// ٦جذٮر األكؿ خبٍ مرشيق نكغ ٦ٕذةد، 2ج
حم٧ؽ ث٨ يلع ث٨ ٔجؽ اهلل ث٨ داكد ث٨ إثؿا٬ة٥ ٬، اجلةقغ/ 852اثلةين 

ـازم اجل٪ةين ةس/ س. املٞة 23. املكُؿة/ 582ٔؽد الىٛعةت/ ، ا٣ٛ
ؽ، ٚ٭ؿس املؼُٮَةت املعٛٮّح  ي ازخـا٩ح ا٣ٕة٦ح  67ـ ك/  .22×16

   .77ثةلؿيةط )ػـا٩ح األكٝةؼ(/ 

  دمةدل اثلة٩ةح  28 دةريغ ا٣جكغ// ٦جذٮر األكؿ خبٍ مرشيق صةؽ، 3ج
ـازم ٬، اجلةقغ/ 717 حم٧ؽ ث٨ يلع ث٨ ٔجؽ اهلل ث٨ داكد ث٨ إثؿا٬ة٥ ا٣ٛ

ـ ك/  .16×22س. املٞةةس/  25ة/ . املكُؿ575ٔؽد الىٛعةت/ ، اجل٪ةين
ؽ، ٚ٭ؿس املؼُٮَةت املعٛٮّح  ي ازخـا٩ح ا٣ٕة٦ح ثةلؿيةط )ػـا٩ح  8

   .79األكٝةؼ(/ 

  ـء ٦جذٮر األكؿ، م١ذٮب خبٍ مرشيق ظك٨، اجلةقغ/ حم٧ؽ ث٨ ك٦٪٫ ص
ٔؽد الىٛعةت/ ٬. 625ذم ا٣ٕٞؽة  21 دةريغ ا٣جكغ/يلع الىةثٮين، 

ؽ، ٚ٭ؿس  161ـ ك/  .18.5×27/ املٞةةس خمذ٤ٛح.. املكُؿة/ 541
املؼُٮَةت املعٛٮّح  ي ازخـا٩ح ا٣ٕة٦ح ثةلؿيةط )ػـا٩ح األكٝةؼ(/ 

24. 

ٔـائو إىل فًٓ الشٍائو (34 ألمحؽ ث٨ حم٧ؽ اث٨ ظضؿ اهلةسِل ، أرش  ال
، نةٚيع ٦ؾ٬جةمحؽ ث٨ ٧ٔؿ ث٨ أيب ثكؿ ابلؽراكم ثرلا الأ، اجلةقغ/ ٬(974)

. 215ٔؽد األكراؽ/ خبٍ مرشيق.  ب٬. م١ذٮ991ريةٓ األكؿ  2دةريغ ا٣جكغ/ 
ٮَةت اجلة٦ٓ خمُ، ٚ٭ؿس 417خ مٟ/  ،27×15 س. املٞةةس/ 21املكُؿة/ 

 .68ال١جري ث١٧٪ةس/ 
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أليب ا٢ٌٛ٣ ٔجؽ الؿمح٨ ث٨ ٧ٔؿ ال١٪ةين ، ملا يف ابلغاري ٌَ اإلةٓام اإلفٓام (35
دمةدل  3، نكؼح ٩ٛحكح خبٍ مرشيق دمة٢. دةريغ ا٣جكغ/ ٬( 824ابل٤ٞةين )

 87ٔؽد األكراؽ/ . ا٤ٞ٣ةٮيب النةٚيع إثؿا٬ة٬٥. اجلةقغ/ يلع ث٨ 817األكىل 
. ٚ٭ةرس ازخـا٩ح 177. خ ع/ 19.2×28.5قُؿا، املٞةةس/  25كرٝح، املكُؿة/ 

  .175-174\1ا٣ٕةةمةح/ 

ٔل أكغيث (36 ، أليب ٔجؽ اهلل حم٧ؽ ث٨ ٚؿج املٕؿكؼ ثةث٨ ا٣ُالع  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ـر
 4ٔالؽ دة٦ح ق٤ة٧ح خبٍ مرشيق. دةريغ ا٣جكغ/ ٨٦ األ نكؼح ٬(، 497)

قُؿا، املٞةةس/   21كرٝح، املكُؿة/ 74ٔؽد األكراؽ/ ٬. 676مٕجةف 
  . 256\1. ٚ٭ةرس ازخـا٩ح ا٣ٕةةمةح/ 237. خ ع/ 15×21.5

إ٦ةـ -، ل٧١ةؿ ادلي٨ حم٧ؽ اإلملام بيشء ٌَ مؽويات نٍال ادليَ حمٍػ (37
، نكؼح دة٦ح ق٤ة٧ح خبٍ مرشيق. ٬( ٫٤ٕ٣861 اث٨ اهل٧ةـ ) -ال٧١ةحلح

ٔؽد ٬. 891حمؿـ  29، دةريغ ا٣جكغ/ اجلةقغ/ جمًل ث٨ أيب ثكؿ األز٬ؿم
. 242 . خ ع/13.5×18.5قُؿا، املٞةةس/  15كرٝح، املكُؿة/  57األكراؽ/ 

 .186\1ٚ٭ةرس ازخـا٩ح ا٣ٕةةمةح/ 

، أليب حم٧ؽ ٔجؽ اهلل ث٨ اجلفٔس وحتييٓا ةٍكؽفث ٌا هلا وٌا قييٓا ةٓشث (38
، نكؼح دةـ  ق٤ة٧ح خبٍ مرشيق نكيخ. اجلةقغ/ حم٧ؽ ث٨ حم٧ؽ قٕؽ األزدم

كرٝح،  76ٔؽد األكراؽ/ ٬. 739ريةٓ األكؿ  23جكغ/ . دةريغ ا٣ث٨ حم٧ؽ
. ٚ٭ةرس ازخـا٩ح 787. خ ع/ 16.5×25قُؿا، املٞةةس/   17املكُؿة/

 . ٦٪٫ نكغ ٠سرية ثةزخـا٩ح احلكجةح ثةلؿيةط.247\1ا٣ٕةةمةح/ 

 ٬(، 911، جلالؿ ادلي٨ الكةٮيط )الؽاوي يف رشح حلؽيب اجلٔوي حػريب (39
م١ذٮب خبٍ مرشيق جمؽكؿ. اجلةقغ/ ٔجؽ الؿمح٨ ث٨ ٔجؽ الؿمح٨ ث٨ حم٧ؽ 

٬. ٨٦ 948رمٌةف  19، دةريغ ا٣جكغ/ املٕؿكؼ ثةث٨ ٔجؽ املعك٨ املعًل
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ةةزد٫ جلة٩ت احلجٮس حتجحف الك٤ُةف حم٧ؽ ث٨ ٔجؽ اهلل ا٤ٕ٣ٮم، كد٧خ ظ
، 28 ×27  س. املٞةةس/ 31. املكُؿة/ 145ٔؽد األكراؽ/ ٬. 948رصت  17 ي 

 .71ٮَةت اجلة٦ٓ ال١جري ث١٧٪ةس/ خمُ، ٚ٭ؿس 97خ مٟ/ 

(، جلالؿ ىلع ساٌف اىرتٌؼي )كٔت املغخؼي ىلع ساٌف اىرتٌؼي حكييق (47
، دةريغ ، اجلةقغ/ أمحؽ ث٨ يلع الن٭ري ثةلنرباكم٬( 911) ادلي٨ الكةٮيط

٬. م١ذٮب خبٍ مرشيق جمؽكؿ، ك٬ٮ ٨٦ حتجحف 946رمٌةف  9ا٣جكغ/ 
س.  31. املكُؿة/ 84ٔؽد األكراؽ/ الك٤ُةف حم٧ؽ ث٨ ٔجؽ اهلل ا٤ٕ٣ٮم.

١جري ث١٧٪ةس/ ٮَةت اجلة٦ٓ الخمُ، ٚ٭ؿس 187، خ مٟ/ 23 ×16  املٞةةس/
72. 

نكؼح ، ، ٣ٕجؽ الؿظة٥ ث٨ احلكني ا٣ٕؿايقحلؽيب األـاُيػ وحؽحيب املفاُيػ (41
دحل٢ خمُٮَةت دار ال١ذت ، 1784د ف/  ٬. 875 دةريغ ا٣جكغ/، خبٍ مرشيق

 .112اجلةرصيح  ثذ١َ٧ؿكت/ 

يب ٔجؽ اهلل م٧ف ادلي٨ أل، 1ج  ، حيغيص املفخػرك ليطاكً اجلحفاةٔري (42
دةريغ صةؽ،  نكؼح خبٍ مرشيق ،٬( 748حم٧ؽ ث٨ أمحؽ احلةِٚ اذل٬يب )

س. املٞةةس/  25. املكُؿة/ 533ٔؽد الىٛعةت/ ٬، 871رمٌةف  8 ا٣جكغ/
ؽ، ٚ٭ؿس املؼُٮَةت املعٛٮّح  ي ازخـا٩ح ا٣ٕة٦ح  177ـ ك/  .17×27

   .172ثةلؿيةط )ػـا٩ح األكٝةؼ(/ 

، بلؽر ادلي٨ حم٧ؽ ث٨ ث٭ةدر ث٨ ٔجؽ اهلل اجلاٌف الططيص ألىفاظاتلِليص  (43
ًؼ٥. اجلةقغ/ أمحؽ  ؿ، نكؼح خبٍ مرشيق ٦ذ٨ٞ  ي ق٬ٛ( 794الـرًليش )

ٔؽد ٬. 887. دةريغ ا٣جكغ/ ػذةـ ق٪ح ث٨ إثؿا٬ة٥ ث٨ ظيج ث٨ ٔجؽ امل٤ٟ
. 477. خ ع/ 18.5×27قُؿا، املٞةةس/  24كرٝح، املكُؿة/  275األكراؽ/ 

. د٤ٕةٜ/ اك٩خ ا٣جكؼح  ي م١٤ةح ٔجؽ 218\1ٚ٭ةرس ازخـا٩ح ا٣ٕةةمةح/ 
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 ـه ي 946ا٣ٛذةح ث٨ ٔجؽ اجلجةر املؾ٠ؿ  ي كاليح ركـ ايٌل  ي أكاا٢ رصت 
ازخـا٩ح ا٣ٕةةمةح. ٦٪٫ نكغ ثةزخـا٩ح احلكجةح  إىلٝكُ٪ُةجةح ٝج٢ أف دى٢ 

 ثةلؿيةط. 

، ٬( 774ث٨ ٧ٔؿ اث٨ ٠سري ادلمنٌف ) إق٧ةٔة٢، ٧ٕ٣ةد ادلي٨ األـاُيػ ساٌف (44
دةريغ  ،حم٧ؽ ث٨ احلك٨ ث٨ يلع ابلؽراين /صةؽ، اجلةقغ نكؼح خبٍ مرشيق

س. املٞةةس/  29. املكُؿة/ 523ٔؽد الىٛعةت/ ، ٬ 837حمؿـ  26/ ا٣جكغ
ؽ، ٚ٭ؿس املؼُٮَةت املعٛٮّح  ي ازخـا٩ح ا٣ٕة٦ح  152ـ ك/  .26×17

د٫١٤٧ مةغ الـاكيح اجلةرصيح أمحؽ ث٨  .173ط )ػـا٩ح األكٝةؼ(/ ثةلؿية
 .٬(1129حَم٧ؽ اث٨ ٩ةرص ادلريع )

، ٬( 261، أليب احلك٨ مك٥٤ ث٨ احلضةج اجلحكةثٮرم )الططيص اجلاٌف (45
ذم احلضح  26، دةريغ ا٣جكغ/ اجلةقغ/ ٔجؽ اهلل ث٨ يلع ث٨ أمحؽ ازخةدلم

ـء ٦٪٫ م١ذٮب خبٍ مرشيق. 867 س.  19. املكُؿة/ 232ٔؽد األكراؽ/ ٬. ص
ٮَةت اجلة٦ٓ ال١جري ث١٧٪ةس/ خمُ، ٚ٭ؿس 76، خ مٟ/ 27 ×18 املٞةةس/

دحل٢ ، ٬988، د ف/ 723 دةريغ ا٣جكغ/، خبٍ مرشيقأػؿل ٦٪٫ نكؼح  .78
 .68دار ال١ذت اجلةرصيح  ثذ١َ٧ؿكت/ خمُٮَةت 

نكؼح  ،٬( 911، ل٤عةِٚ ٔجؽ الؿمح٨ صالؿ ادلي٨ الكةٮيط )الطغري اجلاٌف (46
، دحل٢ خمُٮَةت دار ال١ذت 1937د ف/  ٬. 999 دةريغ ا٣جكغ/، خبٍ مرشيق

 .124اجلةرصيح  ثذ١َ٧ؿكت/ 

، ٬( 911، ل٤عةِٚ ٔجؽ الؿمح٨ صالؿ ادلي٨ الكةٮيط )الطغري ٌفاجلا زيادة (47
نكؼح دة٦ح خبٍ مرشيق نكيخ، اجلةقغ/ رشؼ ادلي٨ ث٨ ظك٨ ا٣ٕجةدم 

كرٝح، املكُؿة/  277ٔؽد األكراؽ/ ٬. 984حمؿـ  4، دةريغ ا٣جكغ/ النةٚيع
 .197\1. ٚ٭ةرس ازخـا٩ح ا٣ٕةةمةح/ 393. خ ع/ 15.5×21.5قُؿا، املٞةةس/  21
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، م١ذٮب ٬(911جلالؿ ادلي٨ الكةٮيط )، مفِػ الشافيع ىلعاىيّع  الشايف (48
خبٍ مرشيق جمؽكؿ. اجلةقغ/ حم٧ؽ ث٨ ٔجؽ ازخة٣ٜ ث٨ حم٧ؽ،  دةريغ ا٣جكغ/ 

، خ 23 ×15 س. املٞةةس/ 15. املكُؿة/ 46ٔؽد األكراؽ/ ٬. 949وٛؿ  28
 .84ٮَةت اجلة٦ٓ ال١جري ث١٧٪ةس/ خمُ، ٚ٭ؿس 187مٟ/ 

د ف/ ٬. 821 دةريغ ا٣جكغ/، نكؼح خبٍ مرشيق، ل٤٪ٮكمرشح ضطيص مفيً،  (49
 .66دحل٢ خمُٮَةت دار ال١ذت اجلةرصيح  ثذ١َ٧ؿكت/ ، 915

، نكؼح ٦٪٫ ٬( 256ابلؼةرم ) إق٧ةٔة٢ع٧ؽ ث٨ مل، يابلغار ضطيص  (57
ـاء م١ذٮيح خبٍ مرشيق، اجلةقغ/ ٔجؽ الؿمح٨ ث٨ حم٧ؽ ث٨  4تنذ٢٧ ىلع  أص

 19. املكُؿة/ 155 ٬. ٔؽد األكراؽ/848، دةريغ ا٣جكغ/ أمحؽ ث٨ يلع احل٪يف
ٮَةت اجلة٦ٓ ال١جري خمُ، ٚ٭ؿس 97، خ مٟ/ 27 ×18 س. املٞةةس/

٦٪٫ م١ذٮب خبٍ مرشيق، اجلةقغ/ ٔجؽ اهلل ث٨ يلع  سؾء آعؽ .91ث١٧٪ةس/ 
٬. 897اثلة٩ةح دمةدل  9، دةريغ ا٣جكغ/ ث٨ أمحؽ ازخةدلم نكجة املةليك ٦ؾ٬جة

، ٚ٭ؿس 243، خ مٟ/ 27 ×15 س. املٞةةس/ 17. املكُؿة/ 229ٔؽد األكراؽ/ 
يبذؽئ ثكذةب  ٦٪٫ آعؽسؾء  .94اجلة٦ٓ ال١جري ث١٧٪ةس/  ٮَةتخمُ

٬. ٔؽد 851رمٌةف 3م١ذٮب خبٍ مرشيق، دةريغ ا٣جكغ/ الىةؽ كاذلثةاط، 
، ٚ٭ؿس 98، خ مٟ/ 26 ×18 س. املٞةةس/ 25. املكُؿة/ 274األكراؽ/ 

ظبك٫ الك٤ُةف حم٧ؽ ث٨ ٔجؽ اهلل   .97ٮَةت اجلة٦ٓ ال١جري ث١٧٪ةس/ خمُ
 ا٤ٕ٣ٮم ىلع ازخـا٩ح.

حم٧ؽ ٔجؽ  يب، ألىكٍػة يف األضاكم يف ٌكالً احلالل واحلؽام قَ عري األُاما (51
 نكؼح خبٍ مرشيق، ٬( 677) ا٣٘ين ث٨ ٔجؽ الٮاظؽ اث٨ رسكر املٞؽيس

. 172ٔؽد الىٛعةت/ ، ٬ 886دمةدل األكىل   6دةريغ ا٣جكغ/دمة٢، 
ؽ، ٚ٭ؿس املؼُٮَةت  27ـ ك/  .14.5×21س. املٞةةس/  13املكُؿة/ 
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٤ٞ٩خ » د٤ٕةٜ/  .87املعٛٮّح  ي ازخـا٩ح ا٣ٕة٦ح ثةلؿيةط )ػـا٩ح األكٝةؼ(/ 
اغ ٨٦ نكؼ٭ة  ي ا٣ٕرش اآلػؿ ٨٦ ذم ٬ؾق ا٣جكؼح ٨٦ نكؼح دةريغ ا٣ٛؿ

 «.احلضح ق٪ح تكٕني كمخف ٦ةاح، ٤ٔة٭ة ق٧ةع خبٍ املى٪ٙ

، ألمحؽ ث٨ يلع اث٨ ظضؿ ا٣ٕكٞالين يف رشح ضطيص ابلغاري ابلاري فخص (52
(852 )٬/   

  األز٬ؿم  / م١ذٮب خبٍ مرشيق، اجلةقغ/ ظك٨ ث٨ يلع ا٣ربقٮين1ج
. ٬357. ٔؽد األكراؽ/  985ريةٓ األكؿ  23، دةريغ ا٣جكغ/ املةليك

، ٚ٭ؿس خمُٮَةت 57، خ مٟ/ 27 ×18 س. املٞةةس/ 29املكُؿة/ 
 .98اجلة٦ٓ ال١جري ث١٧٪ةس/ 

  ذم ا٣ٕٞؽة ريةٓ األكؿ  14/ م١ذٮب خبٍ مرشيق، دةريغ ا٣جكغ/ 2ج
، خ 27 ×18 س. املٞةةس/ 29. املكُؿة/ ٬286. ٔؽد األكراؽ/  985

 .99، ٚ٭ؿس خمُٮَةت اجلة٦ٓ ال١جري ث١٧٪ةس/ 57مٟ/ 

  م١ذٮب خبٍ مرشيق، اجلةقغ/ ظك٨ ث٨ يلع ا٣ربقٮين األز٬ؿم 3ج /
. املكُؿة/ ٬283. ٔؽد األكراؽ/  989حمؿـ  19املةليك، دةريغ ا٣جكغ/ 

، ٚ٭ؿس خمُٮَةت اجلة٦ٓ 57/ ، خ م27ٟ ×18 س. املٞةةس/ 29
 .99ال١جري ث١٧٪ةس/ 

  م١ذٮب خبٍ مرشيق، اجلةقغ/ ظك٨ ث٨ يلع ا٣ربقٮين األز٬ؿم 9ج /
. ٬321. ٔؽد األكراؽ/  992ريةٓ األكؿ  14املةليك، دةريغ ا٣جكغ/ 

، ٚ٭ؿس خمُٮَةت 57، خ مٟ/ 27 ×18 س. املٞةةس/ 29املكُؿة/ 
 .99اجلة٦ٓ ال١جري ث١٧٪ةس/ 

  ب خبٍ مرشيق، اجلةقغ/ ظك٨ ث٨ يلع ا٣ربقٮين األز٬ؿم / م١ذٮ11ج
. ٬397. ٔؽد األكراؽ/  994دمةدل األكىل  15املةليك، دةريغ ا٣جكغ/ 
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، ٚ٭ؿس خمُٮَةت 57، خ مٟ/ 27 ×18  س. املٞةةس/ 29املكُؿة/ 
 .177اجلة٦ٓ ال١جري ث١٧٪ةس/ 

ـاء س ٔجؽ اهلل حمبكح ٨٦ دلف الك٤ُةف أيب ٚةر« ٚذط ابلةرم» مالظْح/ دمةٓ أص
محؽ امل٪ىٮر الكٕؽم ىلع ػـا٩ح اجلة٦ٓ جبٮار رضيط أيب ا٣ٕجةس الكبيت أث٨ 

 ٬. 1715ث٧ؿا٠ل  ي ريةٓ األكؿ 
 /خبٍ مرشيق ، نكؼح أػؿل ٦٪٫ابلاري فخص -

   ث٨ ٧٠ةؿ املٕؽكم النةٚيع  إثؿا٬ة٥، اجلةقغ/ حم٧ؽ ث٨ حيىي ث٨ 5ج
. ٬265، ٔؽد األكراؽ/  978حمؿـ  26، دةريغ ا٣جكغ/ ابلٞةيع ادلمنٌف

، ٚ٭ؿس خمُٮَةت 58، خ مٟ/ 27 ×18 س. املٞةةس/  31املكُؿة/ 
. ا٣جكؼح ٨٦ حتجحف الك٤ُةف يلع ث٨ 172اجلة٦ٓ ال١جري ث١٧٪ةس/ 

 ا٤ٕ٣ٮم ىلع ػـا٩ح م١٪ةس. كيه  ي األو٢ حمبكح ىلع إق٧ةٔة٢
مكضؽ ٝىجح الؿيةط ٨٦ دلف املضة٬ؽ املؿاثٍ ٔجؽ اهلل األ٩ؽليس 

٬،  1739اعـ  اإلق١٪ؽريحالن٭ري ثة٣ٞرصم، كٝؽ امرتا٬ة ٨٦ ز٘ؿ 
 أصـاء. 9ككص٭٭ة املعبكح ٤ٔة٫  ي 

  ث٨ ٧٠ةؿ املٕؽكم النةٚيع  إثؿا٬ة٥، اجلةقغ/ حم٧ؽ ث٨ حيىي ث٨ 8ج
. 183ٔؽد األكراؽ/  ٬. 975رصت  13ابلٞةيع ادلمنٌف، دةريغ ا٣جكغ/ 

، ٚ٭ؿس خمُٮَةت 59، خ مٟ/ 26 ×17 س. املٞةةس/ 33املكُؿة/ 
 .173اجلة٦ٓ ال١جري ث١٧٪ةس/ 

م١ذٮب خبٍ مرشيق، اجلةقغ/ يلع ث٨ حم٧ؽ  3أصـاء. ج  ٨٦3  أػؿلنكؼح  -
د األكراؽ/ ٬. ٔؽ 865ذم احلضح  17، دةريغ ا٣جكغ/ ق١٪ؽرمث٨ أمحؽ اإل

ٮَةت خمُ، ٚ٭ؿس 55، خ مٟ/ 27 ×19 س. املٞةةس/ 31. املكُؿة/ 451
 .172اجلة٦ٓ ال١جري ث١٧٪ةس/ 
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ـاء 3 ىلع نكؼح أػؿل تنذ٢٧ -  /أص

  م١ذٮب خبٍ مرشيق، اجلةقغ/ يلع ث٨ حم٧ؽ ث٨ أمحؽ  3ج
٬. ٔؽد األكراؽ/  972دمةدل اثلة٩ةح  15االق١٪ؽرم، دةريغ ا٣جكغ/ 

، ٚ٭ؿس 59، خ مٟ/ 27 × 18 . املٞةةس/س 31. املكُؿة/ 334
 .173خمُٮَةت اجلة٦ٓ ال١جري ث١٧٪ةس/ 

دحل٢ ، 943د ف/ ٬. 954 دةريغ ا٣جكغ/ج،  1نكؼح أػؿل ٦٪٫ خبٍ مرشيق،  -
 .67خمُٮَةت دار ال١ذت اجلةرصيح  ثذ١َ٧ؿكت/ 

، أليب ثكؿ ٔجؽ اهلل ث٨ حم٧ؽ اث٨ أيب ادل٩ةة اليفان وآداب الطٍج نخاب (53
م١ذٮب خبٍ مرشيق. اجلةقغ/ ٔجؽ املؤ٨٦ ث٨ ػ٤ٙ ث٨  ٬(، 281ابل٘ؽادم )

دةريغ  كهل دٕةحلٜ كق٧ةاعت ىلع َؿرق. .(775٬) (1)أيب احلك٨ ادل٦ةةيط
، 27 ×14 س. املٞةةس/ 15. املكُؿة/ 187األكراؽ/ ٬. ٔؽد 775ا٣جكغ/ ٝج٢ 

. ٨٦ حتجحف 177ٮَةت اجلة٦ٓ ال١جري ث١٧٪ةس/ خمُ، ٚ٭ؿس 426خ مٟ/ 
 الك٤ُةف حم٧ؽ ث٨ ٔجؽ اهلل ا٤ٕ٣ٮم ىلع ازخـا٩ح.

ا٣ٛؿج ٔجؽ الؿمح٨ ث٨  يب، ألنخاب املٔعٔاعت ٌَ األضاديد واملؽفٔاعت (54
دمةدل  15دةريغ ا٣جكغ/دمة٢،  نكؼح خبٍ مرشيق، ٬(597اث٨ اجلٮزم )يلع 

 .15×18س. املٞةةس/  15. املكُؿة/ 373ٔؽد الىٛعةت/ ، ٬ 677األكىل ق٪ح 
ؽ، ٚ٭ؿس املؼُٮَةت املعٛٮّح  ي ازخـا٩ح ا٣ٕة٦ح ثةلؿيةط )ػـا٩ح  33ـ ك/ 

 .83األكٝةؼ(/ 

 ٬(،756، أليب احلك٨ دٌف ادلي٨ الكجيك )نخاب اجلهج يف رشح ابلغاري (55
. ٬195. ٔؽد األكراؽ/ 856مٕجةف  25م١ذٮب خبٍ مرشيق. دةريغ ا٣جكغ/ 

                                                      

 .147، 133\6، كَجٞةت النةٕٚةح/ 47\14ؽايح كاجل٭ةيح/ دؿدمذ٫  ي/ ابل - (1)
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ٮَةت اجلة٦ٓ خمُ، ٚ٭ؿس 154، خ مٟ/ 25 ×18 س. املٞةةس/ 37املكُؿة/ 
ىلع  ٔجؽ اهلل ا٤ٕ٣ٮم. ٨٦ حتجحف الك٤ُةف حم٧ؽ ث٨ 178ال١جري ث١٧٪ةس/ 

 ٤َجح ا٥٤ٕ٣ ث١٧٪ةس.

ك٫٤ٕ٣ اث٨ ابلةرزم ٬جح اهلل  ، ملؤ٣ٙ جم٭ٮؿملسو هيلع هللا ىلص املشخىب يف أضاديد املطؽىف (56
٬(، م١ذٮب خبٍ 738ث٨ ٔجؽ الؿمح٨ أيب ا٣ٞةق٥ رشؼ ادلي٨ اجل٭ين )

 11، دةريغ ا٣جكغ/ ث٨ الىةاٖ النةٚيع إق٧ةٔة٢مرشيق. اجلةقغ/ مٮىس ث٨ 
، 25 ×18 س. املٞةةس/ 23. املكُؿة/ ٬376. ٔؽد األكراؽ/ 722ريةٓ اثلةين 

٨٦ حتجحف  .113ٮَةت اجلة٦ٓ ال١جري ث١٧٪ةس/ خمُ، ٚ٭ؿس 177خ مٟ/ 
 ىلع ازخـا٩ح.  الك٤ُةف حم٧ؽ ث٨ ٔجؽ اهلل ا٤ٕ٣ٮم

ٔم احلػيد خمخرص (57 يلع ث٨ أمحؽ املٕؿكؼ ثةث٨ ، ٧ٕ٣ؿ ث٨ اةَ الطالح يف قي
نكؼح خبٍ مرشيق مىععح ىلع ٬ٮامن٭ة دىٮيجةت  ٬(، 874امل٨ٞ٤ )

 27\25كرٝح، املكُؿة/  67ٔؽد األكراؽ/ ٬. 855كَؿر. دةريغ ا٣جكغ/ رصت 
 .169\٩1ح ا٣ٕةةمةح/ . ٚ٭ةرس ازخـا1\42. خ ع/ 18.5×26.5قُؿا، املٞةةس/ 

، لـيك ادلي٨ ٔجؽ ا٣ْٕة٥ ث٨ ٔجؽ ا٣ٞٮم امل٪ؾرم 2، ج الفنن خمخرص (58
م١ذٮب خبٍ مرشيق ىلع َؿرق دٞةيةؽ. اجلةقغ/ حم٧ؽ ث٨ ػ٤ة٢ ث٨  ٬(،656)

٬. 669رمٌةف  7، دةريغ ا٣جكغ/ ٨ األ٩ىةرمالؿمحٔجؽ املعك٨ ث٨ ٔجؽ 
، ٚ٭ؿس 136، خ مٟ/ 26 ×17 س. املٞةةس/ 15. املكُؿة/ 159ٔؽد األكراؽ/ 

 .114ٮَةت اجلة٦ٓ ال١جري ث١٧٪ةس/ خمُ

ٔد مؽكاة (59 م١ذٮب  ٬(، 911جلالؿ ادلي٨ الكةٮيط )، داود أيب ـنن ىلع الطك
 27دةريغ ا٣جكغ/ ، اجلةقغ/ أمحؽ ث٨ يلع الن٭ري ثةلنرباكمخبٍ مرشيق. 

، خ 23 ×17 س. املٞةةس/ 31. املكُؿة/ ٬155. ٔؽد األكراؽ/ 946مٮاؿ 
 .116ٮَةت اجلة٦ٓ ال١جري ث١٧٪ةس/ خمُ، ٚ٭ؿس 187مٟ/ 
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ث٨ ٚ٪ةػرسك ادلي٤ِل ٦٪ىٮر م٭ؿدار ث٨ مريكي٫ ، أليب مفِػ اىفؽدوس (67
، ٚؿغ ٨٦ حتؿيؿق حم٧ؽ ث٨ ال ثأس ث٫ نكؼح خبٍ مرشيق ،٬( 558)

٬، كًلذج٫ حم٧ؽ ث٨ 573إق٧ةٔة٢ ال١ؿاثحيس، لكجٓ حلةؿ ػ٤ٮف ٨٦ مٕجةف 
ٝةي٧ةز ث٨ ٔس٧ةف  ث٨ ٧ٔؿ  ث٨ ٔجؽ اهلل  ث٨ؽ ث٨ إق٧ةٔة٢ ث٨ قةل٥ حم٧

س. املٞةةس/  37. املكُؿة/ 499ٔؽد الىٛعةت/ ٬. 838ال١٪ةين ق٪ح 
ؽ، ٚ٭ؿس املؼُٮَةت املعٛٮّح  ي ازخـا٩ح ا٣ٕة٦ح  132ـ ك/  .27.5×18

 .76ثةلؿيةط )ػـا٩ح األكٝةؼ(/ 

ٔار (61 ؿ ث٨ ٝؿٝٮث٨ يٮقٙ  إثؿا٬ة٥ إقعةؽ، أليب ىلع ضطاح اآلذار ٌؽاىف األُ
اجلةقغ/ أمحؽ ث٨ ٚؿامؿز ث٨ رشكي٨  م١ذٮب خبٍ مرشيق. ٬(، 569)

س.  21. املكُؿة/ 281 ـهثؽمنٜ. ٔؽد األكراؽ/ 629دةريغ ا٣جكغ/ ، األث٭ؿم
ٮَةت اجلة٦ٓ ال١جري ث١٧٪ةس/ خمُ٭ؿس ، 165ٚ، خ مٟ/ 24 ×16 املٞةةس/

 .٨٦ حتجحف الك٤ُةف حم٧ؽ ث٨ ٔجؽ اهلل ا٤ٕ٣ٮم .119

ٔائز ليٍفيٍني  (62 املكارج إىل اىغؽ  اىكاحلات ٌَ اجلِات ةلغاء احل
ةيئ ث٨ ٔجؽ اهلل احل٧ين ثؿا٬ة٥إل ،واملفيٍات ، م١ذٮب خبٍ مرشيق. الًٮ

. 36ثةملؽي٪ح امل٪ٮرة. ٔؽد األكراؽ/  ٬ 967ذم احلضح  27دةريغ ا٣جكغ/ 
ٮَةت اجلة٦ٓ خمُ، ٚ٭ؿس 532، خ مٟ/ 17 ×13 س. املٞةةس/ 17املكُؿة/ 

 ٨٦ حتجحف الك٤ُةف حم٧ؽ ث٨ ٔجؽ اهلل ا٤ٕ٣ٮم. .119ال١جري ث١٧٪ةس/ 

ا٣ٕجةس أمحؽ ث٨ ٧ٔؿ ث٨  يب، ألملا أشلك ٌَ حيغيص نخاب مفيًاملفًٓ  (63
د ث٨ ٮ/ حم٧ كقٍ، اجلةقغ نكؼح خبٍ مرشيق، ٬( 656 )إثؿا٬ة٥ ا٣ٞؿَيب

أكاػؿ  دةريغ ا٣جكغ/، ٔجؽ ا٣٘ٛٮر ث٨ يٮقٙ ث٨ ٔجؽ ا٣ٕـيـ اث٨ ا٣ٕضِل
س.  25. املكُؿة/ 569ٔؽد الىٛعةت/ ثة٣ٞؽس الرشيٙ.  ـه 696رمٌةف 
عٛٮّح  ي ازخـا٩ح ا٣ٕة٦ح ؽ، ٚ٭ؿس املؼُٮَةت امل 41ـ ك/  .17×25املٞةةس/ 

http://www.google.co.ma/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85+%D8%A8%D9%86+%D8%B9%D8%A8%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87+%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A%22&source=gbs_metadata_r&cad=2
http://www.google.co.ma/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85+%D8%A8%D9%86+%D8%B9%D8%A8%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87+%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A%22&source=gbs_metadata_r&cad=2
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٨٦ حتجحف الك٤ُةف ٔجؽ اهلل ا٣٘ة٣ت ثةهلل  .91)ػـا٩ح األكٝةؼ(/  ثةلؿيةط
النةغ الرشيٙ احلكين، ىلع ازخـا٩ح ا٧٤ٕ٣ةح ا٣يت أننأ٬ة ثةجلة٩ت  حم٧ؽث٨ 

ا٣ٞىٮر ث٧ؿا٠ل،  ي أكاا٢ املعؿـ  يق ٨٦ اجلة٦ٓ اذلم أظؽز٫ حبٮ٦ح الرش
اجلةقغ/ حم٧ؽ  ، خبٍ مرشيق نكغ ٦ٕذةد،٦5٪٫، ج  نفغث أعؽى٬. 976ق٪ح 

ٔؽد الىٛعةت/ ٬. 714وٛؿ  11 دةريغ ا٣جكغ/ث٨ ٧ٔؿ ث٨ مكةكر ا٣٘ـم، 
ؽ، ٚ٭ؿس املؼُٮَةت  13ـ ك/  .18×25.5س. املٞةةس/  23. املكُؿة/ 566

٨٦ حتجحف  .93املعٛٮّح  ي ازخـا٩ح ا٣ٕة٦ح ثةلؿيةط )ػـا٩ح األكٝةؼ(/ 
النةغ الرشيٙ احلكين، ىلع  حم٧ؽُةف ٔجؽ اهلل ا٣٘ة٣ت ثةهلل ث٨ الك٤

ازخـا٩ح ا٧٤ٕ٣ةح ا٣يت أننأ٬ة ثةجلة٩ت الرشيق ٨٦ اجلة٦ٓ اذلم أظؽز٫ حبٮ٦ح  
، ٦4٪٫، ج  أعؽى نفغث٬. 979ا٣ٞىٮر ث٧ؿا٠ل،  ي أكاا٢ املعؿـ  ق٪ح 

٬. 978وٛؿ  8 دةريغ ا٣جكغ/اجلةقغ/ حم٧ؽ ٔةذ٥،   ،ال ثأس ث٫خبٍ مرشيق 
ؽ،  42ـ ك/  .17×25.5س. املٞةةس/  31. املكُؿة/ 294ٔؽد الىٛعةت/ 

ٚ٭ؿس املؼُٮَةت املعٛٮّح  ي ازخـا٩ح ا٣ٕة٦ح ثةلؿيةط )ػـا٩ح األكٝةؼ(/ 
93.  

ٔال اىغؽائب ٌِال (64 اث٨ األزري ، ملضؽ ادلي٨ ث٨ حم٧ؽ اىؽاىب يف رشح ؼ
نكيخ ٩ٛحف صؽا كمن١ٮؿ، اجلةقغ/ اث٨ نكؼح خبٍ ، ٬( 676) اجلـرم

أيخ املؤ٣ٙ رشؼ ادلي٨ حم٧ؽ ث٨ ٩رص اهلل  ث٨ حم٧ؽ ث٨ ٔجؽ ال١ؿي٥، 
س. املٞةةس/  15. املكُؿة/ 515ٔؽد الىٛعةت/ . 676٬ دةريغ ا٣جكغ/

ؽ، ٚ٭ؿس املؼُٮَةت املعٛٮّح  ي ازخـا٩ح ا٣ٕة٦ح  182ـ ك/  .16.5×26
٤ٔة٭ة ق٧ةاعت ٨٦ ٩ةقؼ٭ة اذلم ٝؿأ٬ة ىلع  .88ـا٩ح األكٝةؼ(/ ثةلؿيةط )ػ

 ٫٧ٔ املى٪ٙ، كًلذت الك٧ةع ٫٧ٔ اثلةين اث٨ األزري املؤرخ وةظت ٠ذةب
كيٮصؽ د٤٧ٟ ثةق٥ الكةؽ ظك٨ ٩ٞةت األرشاؼ، كد٤٧ٟ آػؿ  «.الاكم٢»
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 ثةق٥ أمحؽ ث٨ حَم٧ؽ ث٨ ٩ةرص..

بيو املطػذني ٌِٓاج (65 ، ملعيي ص مفيًضطي حيف رش املطللني ؼابليّ ـو
اجلةقغ/ يلع ث٨ يلع ، م١ذٮب خبٍ مرشيق. ٬( 676ادلي٨ ث٨ رشؼ اجلٮكم )

. املكُؿة/ ٬226. ٔؽد األكراؽ/ 998 األكىلدمةدل  4دةريغ ا٣جكغ/ ، ال١ؿيخ
ٮَةت اجلة٦ٓ ال١جري خمُ ، ٚ٭ؿس157، خ مٟ/ 23×16 س. املٞةةس/ 26

 . ٨٦ حتجحف الك٤ُةف حم٧ؽ ث٨ ٔجؽ اهلل ا٤ٕ٣ٮم.121ث١٧٪ةس/ 

، ملع٧ؽ ث٨ ٌَ أىفاظ الشفا إحلّاألضىف يف رشح ٌا حٍؿ احلاسث  املِٓو (66
٦ح ق٤ة٧ح خبٍ ، نكؼح دة٬(917يلع ث٨ أيب الرشؼ اتل٧٤كةين )دٮيف ثٕؽ 

 16، دةريغ ا٣جكغ/ مرشيق. اجلةقغ/ ٔجؽ ا٣ٞةدر ث٨ أمحؽ الؿمؽم املةليك
قُؿا، املٞةةس/   33كرٝح، املكُؿة/  252ٔؽد األكراؽ/ ٬. 971مٮاؿ 

. د٤ٕةٜ/ ا٣جكؼح  263\1. ٚ٭ةرس ازخـا٩ح ا٣ٕةةمةح/ 468. خ ع/ 18×27
 مكٮَّدة مؤ٫ٛ٣ خب٫ُ. دٮصؽ ٦٪٫ نكؼح ثةزخـا٩ح احلكجةح ثةلؿيةط. ٦٪ٞٮ٣ح ٨ٔ

، ٬( ٦189ةلٟ ث٨ أنف ثؿكايح حم٧ؽ ث٨ احلك٨ النحجةين ) لإل٦ةـ، املٔؼأ (67
 69ٔؽد األكراؽ/ ٬. 855نكؼح خبٍ مرشيق دمة٢. دةريغ ا٣جكغ/ رصت 

. ٚ٭ةرس ازخـا٩ح 37. خ ع/ 18×25.5قُؿا، املٞةةس/  31كُؿة/ كرٝح، امل
 .169\1ا٣ٕةةمةح/ 

ٔجؽ اهلل م٧ف ادلي٨  يبأل، 1ج  ل٤جة٭ٌفيف اعخطار الفنن الهربى  املٓؼب (68
نكغ  خبٍ مرشيق٦ٞةث٤ح نكؼح ، ٬(748) حم٧ؽ ث٨ أمحؽ احلةِٚ اذل٬يب

رصت  17 ، دةريغ ا٣جكغ/يلع ث٨ حم٧ؽ ث٨ ق٤ة٧ةف احلؿاين اجلةقغ/٦ٕذةد، 
 191ـ ك/  .17×25س. املٞةةس/  25. املكُؿة/ 646ٔؽد الىٛعةت/ ، ٬ 732

ؽ، ٚ٭ؿس املؼُٮَةت املعٛٮّح  ي ازخـا٩ح ا٣ٕة٦ح ثةلؿيةط )ػـا٩ح 
   .177األكٝةؼ(/ 
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، نكؼح ٬( 823ٕةؽ األزؿم النةٚيع )، حلعىي ث٨ قجلغتث اىفهؽ ادلررُـً  (69
قُؿا، املٞةةس/  15، املكُؿة/ ةتكرٝ 8ٔؽد األكراؽ/ خبٍ مرشيق دمة٢. 

. 241\1)٨٧ً جم٧ٮع(. ٚ٭ةرس ازخـا٩ح ا٣ٕةةمةح/  4\736. خ ع/ 13×17
٤ة٭ة خبٍ  خ ثأو٫٤ ٔك ٮًر املؤ٣ٙ ٦ة د٤ٕةٜ/ ٤ٞ٩خ ٨٦ ػٍ ٩ة٧ّ٭ة ٔك

، ٝةهل 823احل٧ؽ هلل، ٔٮرض ثأوٌل ٚىطز  ي اعرش رمٌةف ق٪ح » ٩ى٫/
 «.كًلذج٫ ٩ة٫٧ّ حيىي ث٨ قٕةؽ ٔٛة اهلل ٔ٪٫.

، أليب الكٕةدات ث٨ حم٧ؽ الن٭ري ثةث٨ 1ج  يف غؽيب احلػيد واألذؽ اجلٓايث (77
، نكؼح خبٍ مرشيق ٝؽي٥، اجلةقغ/ حم٧ؽ ث٨ أمحؽ ٬( 676األزري اجلـرم )

كرٝح، املكُؿة/  151ٔؽد األكراؽ/ ٬. 779، دةريغ ا٣جكغ/ ذك احلضح ا٧ٕ٣ؿم
. ٚ٭ةرس ازخـا٩ح ا٣ٕةةمةح/ 568. خ ع/ 19.5×28.5قُؿا، املٞةةس/  23

نكؼح   ٥ محـة ث٨ ٔجؽ اهلل.. د٤ٕةٜ/ ثآػؿ ا٣جكؼح ٝةؽ د٤٧ٟ  ي اق229\1
، دةريغ ابلؼةرم إثؿا٬ة٥أػؿل دة٦ح ق٤ة٧ح خبٍ مرشيق، اجلةقغ/ يٕٞٮب ث٨ 

قُؿا،  75-45كرٝح، املكُؿة/  157ٔؽد األكراؽ/ ٬. 786مٮاؿ  11ا٣جكغ/ 
 .237\1. ٚ٭ةرس ازخـا٩ح ا٣ٕةةمةح/ 577. خ ع/ 27×37املٞةةس/ 

ألمحؽ ث٨ يلع اث٨ ظضؿ ا٣ٕكٞالين ، اري ٌلػٌث فخص ابلاريالف ْػي (71
، اإل٦ةـاجلةقغ/ د٧٤ةؾ املؤ٣ٙ حم٧ؽ ث٨ ػ٤ة٢ ث٨ ق٤ة٧ةف   ،٬( 852)

ٔؽد ٬. 827م١ذٮب خبٍ مرشيق جمؽكؿ. دةريغ ا٣جكغ/ ٦٪ذىٙ مٮاؿ 
، ٚ٭ؿس 56، خ مٟ/ 26 ×18 س. املٞةةس/ 29. املكُؿة/ 266األكراؽ/ 

 .123ٮَةت اجلة٦ٓ ال١جري ث١٧٪ةس/ خمُ
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 الفرية اجلتٔيث

، لن٧ف ادلي٨ حم٧ؽ ث٨ حم٧ؽ ادل٣يج  ا٣ٕس٧ةين اًلضؽفا بليان ٌكاين الشفا (72
ذم  2نكؼح دة٦ح خبٍ مرشيق )نكغ(، دةريغ ا٣جكغ/  ٬(، 947النةٚيع )

ٔؽد . ٬، اجلةقغ/ حم٧ؽ ث٨ حم٧ؽ ث٨ أمحؽ ابل٤بيس املؼـكَل952ا٣ٕٞؽة 
ث٭ة دٕٞةجح  ،1755×25قُؿا، املٞةةس/  39كرٝح، املكُؿة/  275/ األكراؽ

 .24، ٚ٭ؿس ال١ذت املؼُٮَح  ي الكرية اجلجٮيح/ 773كَؿر. خ ح/ 

ٔم أْو األذؽ يف قئن اتلاريظ والفري (73 ، ٣ٕجؽ الؿمح٨ ث٨ يلع اث٨ حيليص فٓ
 ،ظك٨ خبٍ مرشيق )نكغ(مىععح ٦ٞةث٤ح نكؼح دة٦ح  ،٬( 597)اجلٮزم 

٨٦ نكؼح خبٍ يلع ث٨ ٔجؽ الؿمح٨  ،اجلةقغ/ إثؿا٬ة٥ ث٨ حم٧ؽ ث٨ ٔجؽ اهلل
اث٨ اجلٮزم )اث٨ املؤ٣ٙ(،  كٝٮي٤خ ثجكؼح احلةِٚ م٧ف ادلي٨ يٮقٙ ث٨ 

دةريغ ، ك٧ْٕ٦٭ة خب٫ُ كق٧ٕ٭ة أيٌة ىلع مؤ٣ٛ٭ة. ٬( 648)ػ٤ة٢ ادلمنٌف 
قُؿا،  29 كرٝح، املكُؿة/ 248ٔؽد األكراؽ/ ٬. 744ذم احلضح  2 ا٣جكغ/

ث٭ة دٕٞةجح كَؿر كد٤٧ٟ، ظةر د١٤٧٭ة حم٧ؽ ث٨   ،17.5×25.5املٞةةس/ 
٧ٔؿ، كحم٧ؽ ث٨ حم٧ؽ ث٨ ٦جةرؾ، كيلع ث٨ محؽ ا٣ٞجةرم اذلم اثذةٔ٭ة ٨٦ 

، ٚ٭ؿس ال١ذت املؼُٮَح  ي الكرية 1867م٧ف ادلي٨ ال٤ؤلؤم. خ ح/ 
 .177اجلجٮيح/ 

ؽ اثلٍني يف خنب ـرية األٌني (74 اجليب ث٨ دمةٔح املٞؽيس  ، ٦جكٮب ٣ٕجؽاجلْٔ
من١ٮؿ كجمؽكؿ، ٔ٪ةكي٪٭ة ال١ربل نكؼح دة٦ح خبٍ مرشيق ، ٬(997)

 دةريغ ا٣جكغ/، حم٧ؽ امل٘٪حكةكم اجلةقغ/م١ذٮيح ث٧ةء اذل٬ت خبٍ اثل٤ر. 
قُؿا،  11كرٝح، املكُؿة/  46ٔؽد األكراؽ/ ٬. 976أكاػؿ ريةٓ األكؿ 
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، ٚ٭ؿس ال١ذت املؼُٮَح  ي 11547خ ح/  ث٭ة دٕٞةجح. ،17×26.5املٞةةس/ 
 .112الكرية اجلجٮيح/ 

ث٨ ٝة٥ اجلٮزيح كؿ اث أيبملع٧ؽ ث٨ ، األرواح إىل ةالد األفؽاح ضادي (75
قغ/ يٮقٙ ث٨ ػ٤ة٢ املٕؿكؼ ثةث٨ اجلةم١ذٮب خبٍ مرشيق. ، ٬(751)

س.  21. املكُؿة/ ٬72. ٔؽد األكراؽ/ 865مٕجةف  17دةريغ ا٣جكغ/ ، الن٧ةـ
ٮَةت اجلة٦ٓ ال١جري ث١٧٪ةس/ خمُ، ٚ٭ؿس 172، خ مٟ/ 27 ×18 املٞةةس/

دمةدل  كغ/دةريغ ا٣جنكغ ٦ٕذةد،  خبٍ مرشيقنفغث أعؽى ٌِّ،  .174
س.  24. املكُؿة/ 267ٔؽد الىٛعةت/  ـهثة٣ٞؽس الرشيٙ، 871األكىل 

ؽ، ٚ٭ؿس املؼُٮَةت املعٛٮّح  ي ازخـا٩ح  242ـ ك/  .17×26املٞةةس/ 
ك٦٪٫ نكؼح أػؿل ثةمل١ذجح الٮَ٪ةح  .172ا٣ٕة٦ح ثةلؿيةط )ػـا٩ح األكٝةؼ(/ 

 ٬. 855ؾ، يٕٮد دةريغ نكؼ٭ة إىل  67ر٥ٝ 

ثكؿ صالؿ ادلي٨ الكةٮيط  أيبٕجؽ الؿمح٨ ث٨ ٣، الهربى اخلطائص (76
. دحل٢ ٬293. د ف/ 997 دةريغ ا٣جكغ/، م١ذٮيح خبٍ مرشيقنكؼح  ٬(،911)

 .51خمُٮَةت دار ال١ذت اجلةرصيح  ثذ١َ٧ؿكت/ 

، ٣ٕجؽ الؿمح٨ ث٨ ٔجؽ مالؽوض األُف يف حففري الفرية اجلتٔيث ًلةَ ْشا (77
 خبٍ مرشيق )نكغ(،مىععح نكؼح دة٦ح ، ٬( 581) اهلل ازخسِٕل الك٭ةٌل

ٝٮي٤خ ثجكؼح وعةعح  ي اغيح اتلعؿيؿ، ٤ٔة٭ة ػٍ اث٨ ظضؿ ا٣ٕكٞالين 
 .٫ ، 8261خ ح/ . أمحؽ ث٨ حم٧ؽ ث٨ ٔجؽ ا٣ٕـيـ النبيش اجلةقغ/كد١ُّ٤٧ 

ـأي٨/. 146ٚ٭ؿس ال١ذت املؼُٮَح  ي الكرية اجلجٮيح/   دذأ٣ٙ ٨٦ ص

  كرٝح،  196ٔؽد األكراؽ/ ٬، 797رمٌةف  26 دةريغ ا٣جكغ// 1ج
 .17×24.5قُؿا، املٞةةس/  21املكُؿة/ 
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  كرٝح،  183ؽ/ ٔؽد األكرا٬، 797ذم احلضح  17 دةريغ ا٣جكغ// 2ج
 .17×24.5قُؿا، املٞةةس/  21املكُؿة/ 

 ،٬(٣218ٕجؽ امل٤ٟ ث٨ ٬نةـ أيب حم٧ؽ احل٧ريم املٕةٚؿم )، الفرية اجلتٔيث (78
 اجلةقغ/ ٍٚٞ خبٍ مرشيق )نكغ( دمة٢ م٤ٮف كمن١ٮؿ. 1نكؼح ٦٪٭ة ج 

ٔؽد ٬. 979ذك احلضح  دةريغ ا٣جكغ/، الرشيٙ ق٤ة٧ةف حم٧ؽ ث٨ حم٧ؽ ث٨
ث٭ة دٕٞةجح  ،17×24قُؿا، املٞةةس/  18كرٝح، املكُؿة/  375األكراؽ/ 

كد٤٧ٟ، ظةر د١٤٧٭ة أمحؽ ث٨ يلع ث٨ حم٧ؽ ث٨ ٔجؽ الٮ٬ةب النةٚيع 
املؼُٮَح  ي الكرية ، ٚ٭ؿس ال١ذت 8631الن٭ري ثةث٨ املـراعين. خ ح/ 

ٗري دة٦ح د٧س٢ اجلىٙ اثلةين ٨٦ ال١ذةب. أػؿل نكؼح  . ٦٪٭ة167اجلجٮيح/ 
ٔجؽ اهلل ث٨ حم٧ؽ ث٨  ، اجلةقغ/٠سرية ازخؿكـ. م١ذٮيح خبٍ مرشيق نكيخ

/ األكراؽ. ٔؽد 848٬أكاػؿ  /دةريغ ا٣جكغ ،ٔجؽ اهلل ث٨ ٔس٧ةف احلكحين
، ثؽكف دٕٞةجح. مالظْةت/ 27×19قُؿا، املٞةةس/  29كرٝح، املكُؿة/  179

كٚكةخ ىلع ا٣جكؼح املؼُٮَح املعٛٮّح ث٧ؽي٪ح دٕـ ا٣جكؼح مىٮرة ثةأل
 .239ٚ٭ةرس كزاف/ ، 191ثةحل٨٧. خ ج/ 

، ألمحؽ ث٨ حم٧ؽ ث٨ يلع ث٨ ظضؿ أيب ا٣ٕجةس اهلةذِل الشٍائو رشح (79
. نكؼح دة٦ح حمالة ثةحل٧ؿة، ث٭ة ػؿكـ، م١ذٮيح خبٍ 359، خ ج/ ٬(974)

 ٬147. ٔؽد األكراؽ/ 926دمةدل األكىل  14مرشيق نكيخ، دةريغ ا٣جكغ/ 
ق٥. ث٭ة دٕٞةجح. مالظْةت/  21×15.5قُؿا، املٞةةس/  23كرٝح، املكُؿة/ 

ٓ  ،«أرشؼ الٮقةا٢» اذلم ٝج٫٤ املكُل ك٬ؾا الرشح ٗري ٚةث٨ ظضؿ ًك
 . 263-262\1رشظني ىلع الن٧ةا٢. ٚ٭ةرس كزاف/ 

، ملع٧ؽ ث٨ حم٧ؽ اث٨ قةؽ األذؽ يف فِٔن املغازي والشٍائو والفري قئن (87
 اجلةقغ/٦ٞةث٤ح. ، نكؼح ٩ٛحكح دة٦ح مىععح ك٬( 734) اجلةس احل٧ٕؿم
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، 11773خ ح/  851،٬ريةٓ األكؿ  12 دةريغ ا٣جكغ/، يلع ث٨ حم٧ؽ األم٤ةِل
 /335ٚ٭ؿس ال١ذت املؼُٮَح  ي الكرية اجلجٮيح/ 

  17.5×26قُؿا، املٞةةس/  25كرٝح، املكُؿة/  143ٔؽد األكراؽ/ / 1ج. 

  18×26قُؿا، املٞةةس/  25/ كرٝح، املكُؿة 187ٔؽد األكراؽ/ / 2ج. 

ثكؿ  أيبٕجؽ الؿمح٨ ث٨ ٣ ،يف عطائص احلتيب اىؽاىب اليتيب نفايث  (81
خبٍ مىععح ك٦ٞةث٤ح م١ذٮيح نكؼح دة٦ح  ،٬(911صالؿ ادلي٨ الكةٮيط )

، رشييف النةٚيعاث٨ زي٨ ادلي٨ ازخُةت ال اجلةقغ/ظك٨ م٤ٮف، مرشيق 
 35كرٝح، املكُؿة/  257ٔؽد األكراؽ/  ٬. 982مٕجةف  13 دةريغ ا٣جكغ/

كد٤٧ٟ، ظةر د١٤٧٭ة ػةدل ث٨  ث٭ة دٕٞةجح. 17.5×26.5قُؿا، املٞةةس/ 
ظكني ثةلرشاء الىعةط ثأقٮاؽ دجج١ذٮ ٨٦ ادلالؿ املٮذف ازخةةرم كك٬ج٭ة 

، ٚ٭ؿس ال١ذت 4728خ ح/ يب ا٣ٕجةس أمحؽ ث٨ أيب قةل٥ إثؿا٬ة٥. أل
 .365املؼُٮَح  ي الكرية اجلجٮيح/ 

املغخار ٌَ نخاب املىن والفٔل يف رشح أـٍاء اهلل احلفىن وٌػح شٍائو  (82
ٔل مرشيق  نكؼح دة٦ح خبٍ، ٬( ؟)يلع اتل٪ٮيخ  أيب، أليب ثكؿ ث٨ الـؽ
حمؿـ  4 دةريغ ا٣جكغ/، ظك٨ ث٨ وة٣ط ث٨ أمحؽ ث٨ قك٨ اجلةقغ/ )نكغ(،

قُؿا،  25ك 22خمذ٤ٛح ثني كرٝح، املكُؿة/  126ٔؽد األكراؽ/ ٬. 799
م٭ؿ دمزةيع ٩ٮادر ال١ذت ك٬ٮ د١٤٧٭ة أظؽ أ .ث٭ة دٕٞةجح ،12×22املٞةةس/ 

٬، ز٥ ا٩ذ٤ٞخ ثةالثتةةع إىل ٩ٮيح 842مةق احل٪يف ق٪ح األديت امحؽ ث٨ ٦جةرؾ 
كد١٤٧٭ة  ٬. 872رصت  19أمحؽ ث٨ داكد ا٣ٕجةيس ثةملؽرقح النةؼٮ٩ةح  ي 

أيٌة حم٧ؽ ث٨ ٔجؽ اهلل ث٨ حم٧ؽ املٮقٮم احل٪جٌل، كيلع ث٨ حم٧ؽ ث٨ ٔجؽ 
، ٚ٭ؿس ال١ذت املؼُٮَح  ي الكرية اجلجٮيح/ 137خ ح/ الٮاظؽ احلكين. 

372. 
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نكؼح ، ٬( 923) ، أليب ا٣ٕجةس أمحؽ ث٨ حم٧ؽ ا٣ٞكُالينالرلُيث ٔاْبامل (83
دحل٢ خمُٮَةت دار ال١ذت ، 1268د ف/ ٬. 984 دةريغ ا٣جكغ/، خبٍ مرشيق

 .75اجلةرصيح  ثذ١َ٧ؿكت/ 

ثؿا٬ة٥ ، إلثؿا٬ة٥ ث٨ حم٧ؽ ث٨ إُٔر اجلرباس يف رشح ـرية اةَ ـيػ اجلاس (84
ـء نكؼح  ،٬( 956)احل٤يب  دمة٢  خبٍ مرشيق ٍٚٞ، ٩2ةٝىح يٮصؽ ٦٪٭ة اجل

م٤ٮف. ث٤٘خ ٦ٞةث٤ذ٭ة ىلع األو٢ امل٪ٞٮؿ ٦٪٫ ىلع يؽ ا٣ٛٞة٫ أيب ثكؿ 
٨ حم٧ؽ ث٨ حم٧ؽ أيب احل٧ اجلةقغ/الن٪ٮاين، كيه ٦٪ٞٮ٣ح ٨٦ نكؼح املؤ٣ٙ. 

دةريغ  .حم٧ؽ ث٨ أيب ا٢ٌٛ٣ حم٧ؽ ث٨ أيب الٮحلؽ حم٧ؽ ث٨ حم٧ؽ ث٨ حم٧ٮد
د١٤٧٭ة ٩ٞةت األرشاؼ  ث٭ة دٕٞةجح كٝؽ  ـهحب٤ت.878مكذ٭٢ ق٪ح  ا٣جكغ/

كرٝح،  387ٔؽد األكراؽ/ ٬. 1173الكةؽ ظك٨ ثةدليةر املرصيح ق٪ح 
، ٚ٭ؿس ال١ذت 13288خ ح/  ،15×21قُؿا، املٞةةس/  25املكُؿة/ 

 .412املؼُٮَح  ي الكرية اجلجٮيح/ 

ٔل (85 ، جلض٥ ادلي٨ ٚذط ث٨ مٮىس الٔضٔل إىل الفٔل يف ُـً ـرية الـؽ
كؼح ٦٪ٞٮ٣ح ٨ٔ نكؼح املؤ٣ٙ كيه مىععح ، ن٬(663)اجلـيؿم ا٣ٞرصم 

٬ةم٥ ث٨ محؽاف ث٨ ٬ةم٥  اجلةقغ/ك٦ٞةث٤ح، خبٍ مرشيق )نكغ( ظك٨. 
٬، ثؿق٥ ازخـا٩ح 663ذم احلضح  25 دةريغ ا٣جكغ/. ا٣ٞؿيش ا٣ٕس٧ةين ثأقةٮط

 16كرٝح، املكُؿة/  287د األكراؽ/ ٔؽالكةٛةح الرشيٛةح احلكحجةح ا٣جكحجةح. 
، ٚ٭ؿس ال١ذت 1668ثؽكف دٕٞةجح. خ ح/  ،27.5×26.5، املٞةةس/ س

 .418املؼُٮَح  ي الكرية اجلجٮيح/ 
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 أضٔل ادليَ واىكليػة

 ٬(، 676، أليب ٔجؽ اهلل حم٧ؽ ث٨ ٧ٔؿ الؿازم )األربكٔن يف أضٔل ادليَ (86
ف ث٨ ٔجؽ الؿمح٨ ث٨ ة٧سنكؼح صةؽة ٔذةٞح خبٍ مرشيق ٝؽي٥. اجلةقغ/ ٔ

. ٬182. ٔؽد األكراؽ/ 612ذم احلضح  21، دةريغ ا٣جكغ/ احلك٨ ث٨ يلع
. ٚ٭ةرس ازخـا٩ح ا٣ٕةةمةح/ 73. خ ع/ 16.5×24.5س. املٞةةس/  24املكُؿة/ 

3/795. 

، ٣ٕـ ادلي٨ ضاشيث ىلع رشح ـكػ ادليَ اتلفخازاين ىلع اىكلائػ اىجففيث (87
، نكؼح دة٦ح مىععح م١ذٮيح خبٍ ٬( 819حم٧ؽ ث٨ أيب ثكؿ اث٨ دمةٔح )

كرٝح،  ٬46. ٔؽد األكراؽ/ 851حمؿـ  8مرشيق )نكغ( دمة٢، دةريغ ا٣جكغ/ 
)٨٧ً  12329س، اتلٕٞةجح ٦ةا٤ح. خ ح/  19، املكُؿة/ 1355×17املٞةةس/ 

 . 349\1جم٧ٮع(. ٚ٭ؿس ال١ذت املؼُٮَح  ي ا٣ٕٞةؽة األمٕؿيح/ 

اىث الشٍفيث (88 ، ملكٕٮد ث٨ ٧ٔؿ ث٨ ٔجؽ اهلل قٕؽ ادلي٨ اتلٛذةزاين رشح الـؽ
نكؼح ٤ٔة٭ة َؿر كدىعةعةت خبٍ ٚةريس. دةريغ ا٣جكغ/  ٬(، 793)

. خ ع/ 12.3×17.2س. املٞةةس/  13. املكُؿة/ ٬14. ٔؽد األكراؽ/ 878
 .3/817. ٚ٭ةرس ازخـا٩ح ا٣ٕةةمةح/ 247/8

 ٬(، 793، ملكٕٮد ث٨ ٧ٔؿ ث٨ ٔجؽ اهلل قٕؽ ادلي٨ اتلٛذةزاين )اىكلائػ رشح (89
نكؼح دة٦ح ق٤ة٧ح خبٍ مرشيق. اجلةقغ/ حم٧ؽ ث٨ حم٧ؽ ث٨ ٔجؽ الؿمح٨ ث٨ 

٬. 897مٕجةف  6، دةريغ ا٣جكغ/ حم٧ؽ ث٨ ظك٨ ث٨ أمحؽ النةذيل النةٚيع
. ٚ٭ةرس 687. خ ع/ 13.5×18س. املٞةةس/  17. املكُؿة/ 59ٔؽد األكراؽ/ 

 قةل٥ ٔجؽ اهلل. أيب. ثأكهلة ٝةؽ د٤٧ٟ  ي اق٥ 3/853ازخـا٩ح ا٣ٕةةمةح/ 
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، نكؼح ٦جذٮرة األكؿ خبٍ مرشيق )نكغ( ، ملؤ٣ٙ جم٭ٮؿ(1)رشح ةػء األٌايل (97
دمةدل اآلػؿة  7. دةريغ ا٣جكغ/ دمة٢ ث١٧ح املرشٚح جتةق ال١ٕجح الرشيٛح

س، اتلٕٞةجح  15، املكُؿة/ 1355×17. املٞةةس/ ٬35. ٔؽد األكراؽ/ 897
)٨٧ً جم٧ٮع(. ٚ٭ؿس ال١ذت املؼُٮَح  ي ا٣ٕٞةؽة  ٦12329ةا٤ح. خ ح/ 

 .518\2األمٕؿيح/ 

، نكؼح خبٍ ٚةريس دٝةٜ  ي ، ملؤ٣ٙ جم٭ٮؿرشح يف حتليق ٌتاضد اىجفب  (91
. دةريغ أكهلة ػةد٥ ٔجؽ الؿمح٨ أمحؽ، أدم٢ اهلل ػةد٧ذ٫. اجلةقغ/ اكمةف

س. املٞةةس/  21. املكُؿة/ ٬57. ٔؽد األكراؽ/ 917ا٣جكغ/ آػؿ ريةٓ األكؿ 
 .3/818. ٚ٭ةرس ازخـا٩ح ا٣ٕةةمةح/ 247/9. خ ع/ 12.3×17.2

اىث يف آداب  (92 ، نكؼح ٦جذٮرة األكؿ خبٍ ، ملؤ٣ٙ جم٭ٮؿاملِاؿؽة رشح لـؽ
، دةريغ ا٣جكغ/ ريةٓ األكؿ مرشيق. اجلةقغ/ قةؽ يلع ث٨ دمةؿ ادلي٨ اذلدةين

. 247. خ ع/ 12.3×17.2س. املٞةةس/  17. املكُؿة/ ٬14. ٔؽد األكراؽ/ 816
 .3/817ا٣ٕةةمةح/  ٚ٭ةرس ازخـا٩ح

، ملكٕٮد ث٨ ٧ٔؿ ث٨ ٔجؽ اهلل رشح ٌلاضػ اىؽابلني يف قيً أضٔل ادليَ  (93
، نكؼح م١ذٮيح خبٍ مرشيق )نكغ( كاًط ٬( 793قٕؽ ادلي٨ اتلٛذةزاين )

٬. ٔؽد 848مٮاؿ  5، دةريغ ا٣جكغ/ دمة٢. اجلةقغ/ حم٧ؽ ث٨ وؽٝح املةليك
س، اتلٕٞةجح ٦ةا٤ح كي٭ة  34، املكُؿة/ 18×27. املٞةةس/ 574األكراؽ/ 

 . 675\2. ٚ٭ؿس ال١ذت املؼُٮَح  ي ا٣ٕٞةؽة األمٕؿيح/ 247خ ح/  .د٤٧ٟ

، نكؼح دة٦ح خبٍ ٬( 274، أليب ٔجؽ اهلل حم٧ؽ ث٨ إدريف النةٚيع )قليػة  (94
. املٞةةس/ ٬3. ٔؽد األكراؽ/ 978وٛؿ  18مرشيق )نكغ(. دةريغ ا٣جكغ/ 

                                                      

 ٬(.569اغين )ؿجلة٧ّ٭ة أيب احلك٨ رساج ادلي٨ األكيش ا٣ٛ - (1)
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)٨٧ً جم٧ٮع(. ٚ٭ؿس ال١ذت  617س. خ ح/  21، املكُؿة/ 15×2755
 .739\2املؼُٮَح  ي ا٣ٕٞةؽة األمٕؿيح/ 

ٔضيػ أْوقٍػة   (95 ٔفيق واىتفػيػ يف رشح قليػة أْو اتل ، أليب ٔجؽ اهلل اتل
، نكؼح دة٦ح مىععح م١ذٮيح خبٍ ٬( 895حم٧ؽ ث٨ يٮقٙ الك٪ٮيس )

، دةريغ مرشيق )نكغ(. اجلةقغ/ ٔجؽ ا٣ٕـيـ ث٨ احلةج حم٧ؽ امل٘ؿيب املجكتري
 35، املكُؿة/ 18×25.5. املٞةةس/ ٬68. ٔؽد األكراؽ/ 988حمؿـ  6ا٣جكغ/ 

. ٚ٭ؿس ال١ذت املؼُٮَح  ي ا٣ٕٞةؽة 13173س، اتلٕٞةجح ٦ةا٤ح. خ ح/ 
 .877\2األمٕؿيح/ 

ٔار (96 ٔاىف األُ  ن٧ف ادلي٨ ث٨ حم٧ٮد ث٨ ٔجؽل ،ٌؽاىف األُـار يف رشح ؼ
، اجلةقغ/ ظريد الى٥ الرصكايت، دةريغ ا٣جكغ/ ٬(749) األوٛ٭ةين الؿمح٨

٬. ٔؽد األكراؽ/ 773مٮاؿ  17دةريغ ا٣جكغ/  ٬. نكؼح خبٍ ٚةريس. 855
. ٚ٭ةرس ازخـا٩ح 38. خ ع/ 18×26.5س. املٞةةس/  23. املكُؿة/ 174

 ٢ٕ ا٣جكؼح خبٍ املؤ٣ٙ كيه مكٮزدة.. د٤ٕةٜ/ 3/791٣ا٣ٕةةمةح/ 

، ٣ٕجؽ اهلل ث٨ ػ٤ة٢ ا٤ٞ٣يع )اكف ظةة أْو اتلىق اهلػى وقليػة ـتو ٌِار (97
، (1)اجلةقغ/ حم٧ؽ ث٨ حم٧ؽ )...(م١ذٮب خبٍ مرشيق دمة٢. ، ٬(828اعـ 

. ٔؽد ث٧ؽي٪ح و٭ةٮف )ا٣ٞؽس( ،848٬ذم احلضح  17/ دةريغ ا٣جكغ
، ٚ٭ؿس 239خ مٟ/ 18 ×13 س. املٞةةس/ 15. املكُؿة/ 276األكراؽ/ 

 .163ٮَةت اجلة٦ٓ ال١جري ث١٧٪ةس/ خمُ

 
 

                                                      

 ٠ؾا  ي األو٢. - (1)
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 وأضٔهل اىفلّ

 ، أليب حم٧ؽ ٔجؽ احلٜ ث٨ ٔجؽ الؿمح٨ األزدمالطغؽى الرشقيث ضاكماأل  (98
ٍ مرشيق. دةريغ ا٣جكغ/ نكؼح خب ٬(، 581االمبةٌل املٕؿكؼ ثةث٨ ازخؿاط )

. 18×25.5قُؿا، املٞةةس/  25كرٝح، املكُؿة/  177ٔؽد األكراؽ/  ٬.697
نكغ خبـا٩ح اجلة٦ٓ ال١جري  ي كزاف. خ  نكؼح ٦جذٮرة األكؿ دة٦ح اآلػؿ، ك٦٪٫

 .426\2. ٚ٭ةرس ازخـا٩ح ا٣ٕةةمةح/ 515ع/ 

أليب ا٣ٕجةس أمحؽ ث٨ إدريف ، يف حٍيزي اىفخاوى قَ األضاكم اإلضاكم  (99
نكؼح صةؽة ازخٍ ٝؽي٧ح خبٍ مرشيق نكيخ. اجلةقغ/  ٬(،684ا٣ٞؿا ي )

ٔؽد ٬. 743مٮاؿ  18دةريغ ا٣جكغ/ ، ث٨ أمحؽ ث٭ؿاـ النةٚيع ا٬ة٥إثؿ
 1\747. خ ع/ 13×18قُؿا، املٞةةس/  17كرٝح، املكُؿة/  77األكراؽ/ 

ـا٩ح ا٣ٕةةمةح/    .485\2)٨٧ً جم٧ٮع(. ٚ٭ةرس ازخ

ٔار  (177 ٔاقػ األُ ، ٬(684ا٣ٕجةس ا٣ٞؿا ي )، أليب اىفلٓيث األرسارالفجيث يف  واىل
ٔجؽ اهلل ث٨ : . اجلةقغخثنية٧ح خبٍ مرشيق ٤دة٦ح ق ،نكؼح  ي جمرل ًؼ٥

ٔؽد  754،٬حمؿـ   7، دةريغ ا٣جكغ/ كزايعحم٧ؽ ث٨ ييح ث٨ يٮقٙ األ
. د٤ٕةٜ/ ثم٨ 18×26.5قُؿا، املٞةةس/  31املكُؿة/  كرٝح، 386األكراؽ/ 

. ٚ٭ةرس ٬68. خ ع/ 761ث٨ أمحؽ ث٨ َٮاغف ق٪ح  إثؿا٬ة٥د٤٧ٟ ا٣جكؼح 
 .297\2ازخـا٩ح ا٣ٕةةمةح/ 

، ملع٧ؽ ث٨ يٮقٙ ث٨ أيب ا٣ٞةق٥ يف رشح خمخرص عييو واإللكيو اتلاج  (171
ـء األكؿ ٨٦ ال١ذةب، 867. خ ج/ ٬(897املٮاؽ ) . نكؼح ٔذةٞح د٧س٢ اجل

٦ٞةث٤ح ثأو٢ مؤ٫ٛ٣.. م١ذٮيح خبٍ نكغ مرشيق دمة٢ ث٥٤ٞ/ أمحؽ الـ٬ؿم 
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٬. 958رمٌةف  27ا٣جكغ/ دةريغ  ،د٧٤ةؾ النةغ ٔجؽ ا٣ٞةدر املؿمؽم املةليك
  . ث٭ة دٕٞةجح.17×26قُؿا، املٞةةس/  33كرٝح، املكُؿة/  274ألكراؽ/ ٔؽد ا

 . 327ٚ٭ةرس كزاف/ 

، ٣ٌٕل ث٨ حم٧ؽ ث٨ ٔجؽ احلٜ أيب احلك٨ الـركيٌل املػوُث ىلع اتللييػ  (172
ةث٤ح مىععح. م١ذٮيح . نكؼح ٦جذٮرة األكؿ كالٮقٍ 955ٞ٦خ ج/  ٬(.719)

 22/ ا٣جكغدةريغ  ،مٮىس ث٨ حم٧ؽ ث٨ مٕةت املةليك ، اجلةقغ/خبٍ مرشيق
قُؿا، املٞةةس/  31كرٝح، املكُؿة/  96ٔؽد األكراؽ/ ٬. 847ذم احلضح 

 . 297\2. ث٭ة دٕٞةجح.  ٚ٭ةرس كزاف/ 18.2×26.7
يف رشح  واإلُطا ب ٌالم ىلع ٌِٓز اىكػل يف ُرصه ٌؼْ املفالم حٓؼيب  (173

نكؼح  ٬(، 543، أليب يٕٞٮب يٮقٙ ث٨ دٚ٪ةس ا٣ٛ٪ؽالكم )مفائو اخلال 
كرٝح،  137ٔؽد األكراؽ/ ٬، 614رمٌةف  21دة٦ح خبٍ مرشيق. دةريغ ا٣جكغ/ 

. ٚ٭ةرس ازخـا٩ح ا٣ٕةةمةح/ 198خ ع/  .17×25قُؿا، املٞةةس/  29املكُؿة/ 
2\324. 

ٔاٌف يف األضيني واتلطٔ  دمف (174 ، ٣ٞةيض ا٣ٌٞةة أيب ٩رص دةج ادلي٨ اث٨ اجل
اجلةقغ/ ٬(، نكؼح دة٦ح ق٤ة٧ح ٨٦ ابلرت كازخؿـ خبٍ مرشيق.  771) الكجيك

دمةدل  12دةريغ ا٣جكغ/ ، حم٧ؽ ث٨ حم٧ؽ ث٨ ٔجؽ الؿمح٨ النةذيل النةٚيع
أقُؿ، املٞةةس/  79كرٝح، املكُؿة/  91ٔؽد األكراؽ/ ٬. 781األكىل 

 .536\2. ٚ٭ةرس ازخـا٩ح ا٣ٕةةمةح/ 638. خ ع/ 13.3×16.9

ٔاٌف ضاشيث (175  ٬(، 926)، أليب حيىي زًلؿيةء ث٨ حم٧ؽ األ٩ىةرم رشح دمف اجل
دةريغ ، اجلةقغ/ حم٧ؽ ثؽر ادلي٨ ا٣ٞؿا ينكؼح دة٦ح ق٤ة٧ح خبٍ مرشيق. 

قُؿا،  19كرٝح، املكُؿة/  156ٔؽد األكراؽ/ ٬. 974رصت  27ا٣جكغ/ 
 .537\2. ٚ٭ةرس ازخـا٩ح ا٣ٕةةمةح/ 544. خ ع/ 13.5×18املٞةةس/ 
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إلييج، حلجةت ث٨ أيب ثكؿ ث٨ ل  قيً األضٔلىلع رشح املغخرص يف ضاشيث (176
ـػؿٚح ث٧ةء اذل٬ت، ػٍ مرشيق رسيٓ. دةريغ ا٣جكغ/ ٧ٔؿ . نكؼح ق٤ة٧ح م

قُؿا،  33كرٝح، املكُؿة/  148ٔؽد األكراؽ/ ٬. 827دمةدل األكىل  15
٬ؾق » آػؿ٬ة/ . د٤ٕةٜ/ ٝج٢ ثؽايح ال١ذةب ٚٮااؽ ٠ذت  ي18×26.5املٞةةس/ 

ا٣جكؼح  أفكيكذٛةد ٦٪٫ « يج رمح٫ اهلل..ةا٣ٛٮااؽ خبٍ مةغ اإلقالـ الاكٚ
 .526\2. ٚ٭ةرس ازخـا٩ح ا٣ٕةةمةح/ 359اك٩خ ٔ٪ؽق. خ ع/ 

ال٤ةر ٩رص ث٨ حم٧ؽ  أليب، ضِيفث أيباىفلّ ىلع  ٌؼْب اإلٌام  عؾاُث (177
رصت  16دةريغ ا٣جكغ/ ، م١ذٮب خبٍ مرشيق دمة٢ ٬(،373الك٧ؿٝ٪ؽم )

 1666ك/ ، ـ 275 × 145 س. املٞةةس/ 21. املكُؿة/ 97ٔؽد األكراؽ/ ٬. 976
د. ٚ٭ؿس املؼُٮَةت ا٣ٕؿيةح املعٛٮّح  ي ازخـا٩ح ا٣ٕة٦ح ثةلؿيةط )ا٣ٞك٥ 

 .287\1اثلةين(/ 

٧ٔؿ الـخمرشم  ، أليب ا٣ٞةق٥ حم٧ٮد ث6٨ج  وُطٔص األعتار األةؽار ربيف (178
٬. اجلةقغ/ حم٧ؽ ث٨ 676مٮاؿ  9خبٍ مرشيق. دةريغ ا٣جكغ/  ٬(،538)

قُؿا،  17كرٝح، املكُؿة/  121ٔؽد األكراؽ/ . احلالظ٢ ال٤ة٢ وةيح
كؼح خبٍ املى٪ٙ ٤ٔة٭ة ٦ٞةثالت . نكؼح ٦٪ٞٮ٣ح ٨٦ ن17×24املٞةةس/ 

 .374\2. ٚ٭ةرس ازخـا٩ح ا٣ٕةةمةح/ 157كدىعةعةت. خ ع/ 

م١ذٮب خبٍ  ٬(،627، الث٨ ٝؽا٦ح املٞؽيس )اجلاؿؽ وسِث املِاؿؽ روعث (179
اجلةقغ/ حم٧ؽ ث٨ أمحؽ ث٨ حم٧ؽ احل٪جٌل ٔؿؼ مرشيق ىلع َؿرق ظٮاش. 

. ٬75. ٔؽد األكراؽ/ 747دمةدل األكىل  22دةريغ ا٣جكغ/ ، ثةأللٮايح
ٮَةت اجلة٦ٓ خمُ، ٚ٭ؿس 518، خ مٟ/ 26 ×17 س. املٞةةس/ 21املكُؿة/ 

 .288ال١جري ث١٧٪ةس/ 

ٔاٌف رشح (117  ٬(. 918)، لن٧ف ادلي٨ حم٧ؽ ث٨ ٝةق٥ ا٣٘ـم 2ج  دمف اجل
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دةريغ ، اجلةقغ/ حم٧ؽ ادلاككدم املةليكنكؼح دة٦ح ق٤ة٧ح خبٍ مرشيق. 
قُؿا،  21كرٝح، املكُؿة/  295ٔؽد األكراؽ/ ٬. 893رمٌةف  28ا٣جكغ/ 

 .537\2. ٚ٭ةرس ازخـا٩ح ا٣ٕةةمةح/ 543. خ ع/ 13.5×19املٞةةس/ 

خ  ٬(،875٭ؿاـ ث٨ ٔجؽ اهلل ادل٦ريم املةليك )بل، املغخرص الطغري ىلع رشحال (111
ـء اثلة٣ر. م١ذٮيح خبٍ نكغ 812ج/  . نكؼح ٗري دة٦ح تنذ٢٧ ىلع اجل

 ، دةريغ ا٣جكغ/ ٔجؽ املضةؽ ث٨ ٔجؽ الكالـ ال١٪ةين املةليك، اجلةقغ/ مرشيق
قُؿا،  33كرٝح، املكُؿة/  244ٔؽد األكراؽ/ ٬. 965ريةٓ األكؿ ق٪ح  3

 . 317. ث٭ة دٕٞةجح. ٚ٭ةرس كزاف/ 17.5×26.2املٞةةس/ 

، بل٭ؿاـ ث٨ ٔجؽ اهلل ادل٦ريم املةليك 2، ج الهتري ىلع خمخرص عييو الرشح (112
اجلةقغ/ يلع ث٨ يٮقٙ الرشيحين يق جمؽكؿ. م١ذٮب خبٍ مرش ٬(،875)

. املكُؿة/ ٬258. ٔؽد األكراؽ/  962دمةدل اثلة٩ةح  11دةريغ ا٣جكغ/ ، املةليك
ٮَةت اجلة٦ٓ ال١جري خمُ، ٚ٭ؿس 57، خ مٟ/ 27 ×17 س. املٞةةس/ 33

 ٤ٕ٣ٮم.٨٦ حتجحف الك٤ُةف يلع ث٨ إق٧ةٔة٢ ا .239ث١٧٪ةس/ 

أليب ، نخاب حِليص اىفطٔل يف اعخطار املططٔل يف قيً األضٔل رشح (113
دةريغ ، نكؼح دة٦ح ٝؽي٧ح ق٤ة٧ح خبٍ مرشيق. ٬(684ا٣ٕجةس ا٣ٞؿا ي )

قُؿا،  21كرٝح، املكُؿة/   241ٔؽد األكراؽ/٬، 686مٕجةف  27ا٣جكغ/ 
. ٚ٭ةرس ازخـا٩ح ا٣ٕةةمةح/ 675ٟ. خ ع/ . ث٫ ٝةؽ د17٤٧×24املٞةةس/ 

2\534. 

ٔاٌفخمخرص )رشح ىب األضٔل  (114 ، أليب حيىي زًلؿيةء ث٨ حم٧ؽ (دمف اجل
ريةٓ  9دةريغ ا٣جكغ/  ، نكؼح دة٦ح ق٤ة٧ح خبٍ مرشيق.٬( 926)األ٩ىةرم 

قُؿا، املٞةةس/  29املكُؿة/ كرٝح،  77ٔؽد األكراؽ/ ٬. 972األكؿ 
 .537\2)٨٧ً جم٧ٮع(. ٚ٭ةرس ازخـا٩ح ا٣ٕةةمةح/  3\641. خ ع/ 15.5×27.5
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، ل٤ٞةيض ٌٔؽ ادلي٨ النريازم ٔجؽ الؿمح٨ ث٨ اةَ احلاسب خمخرص رشح (115
خبٍ مرشيق. دةريغ  اإلدٞةف ي اغيح  نكؼح دة٦ح ٬(. 756)أمحؽ اإلييج 

. ٦٪٫ اجلةقغ/ أمحؽ ث٨ حم٧ؽ ث٨ ٥٤ٔ ادلي٬٨. 881دمةدل اآلػؿة  29ا٣جكغ/ 
 .524\2. ٚ٭ةرس ازخـا٩ح ا٣ٕةةمةح/ 357مخف نكغ ثةزخـا٩ح احلكجةح. خ ع/ 

ٔاٌف ٌِـٌٔث رشح (116  977)٧ؽ األم٧ٮين ، جلٮر ادلي٨ يلع ث٨ حم2ك  1ج  دمف اجل
اجلةقغ/ ٔجؽ اهلل ، نكؼح دة٦ح ق٤ة٧ح خبٍ مرشيق  ي كرؽ وٞة٢ ٤ٗةِ. ٬(

ٔؽد األكراؽ/ ٬. 972مٮاؿ  12دةريغ ا٣جكغ/ . ث٨ محةؽ ث٨ ٔجؽ اهلل الرشمِل
. خ ع/ 12.5×17.5قُؿا، املٞةةس/  23كرٝح، املكُؿة/  192/ 2ج. 138/ 1ج

 .532-531\2. ٚ٭ةرس ازخـا٩ح ا٣ٕةةمةح/ 545

م، ٣ٕجؽ الؿظة٥ ث٨ احلك٨ قيً األضٔل ليتيغاو إىلٌِٓاج الٔضٔل  رشح (117
 18ا٣جكغ/  نكؼح خبٍ مرشيق نكيخ دمة٢. دةريغ ٬(، 772األرمٮم )

قُؿا، املٞةةس/  27كرٝح، املكُؿة/  226ٔؽد األكراؽ/ ٬. 754دمةدل األكىل 
. ٦٪٫ نكؼح ثةزخـا٩ح احلكجةح كنكؼح أػؿل ثةزخـا٩ح ا٣ٕةةمةح ر٥ٝ/ 18×26
ـا٩ح ا٣ٕةةمةح/ 36. خ ع/ 3\42  .513\2. ٚ٭ةرس ازخ

، ٣ٕجؽ اهلل ث٨ حم٧ؽ قيً األضٔل ليتيغاوي إىلالٔضٔل  ٌِٓاج رشح (118
م١ذٮب خبٍ مرشيق ٦ذ٪ٮع.  ٬(،743ٛؿاغين اتلربيـم املٕؿكؼ ثة٣ٕربم )ا٣

 س. املٞةةس/ 28. املكُؿة/ ٬198. ٔؽد األكراؽ/ 818رصت  5دةريغ ا٣جكغ/ 

 .293ٮَةت اجلة٦ٓ ال١جري ث١٧٪ةس/ خمُ، ٚ٭ؿس 473، خ مٟ/ 22 ×14

املِـٌٔث يف اجلاكح ىلع ٌؼْب إٌام دار اهلشؽة ٌالم ةَ أنؿ ريض  رشح (119
، نكؼح دة٦ح ق٤ة٧ح ٨٦ ابلرت كازخؿـ خبٍ مرشيق ، ملؤ٣ٙ جم٭ٮؿاهلل قِّ

املةليك الرشيٙ ث٨ يلع ث٨ ظكني ث٨ ظك٨ ث٨  إق٧ةٔة٢نكيخ. اجلةقغ/ 
كرٝح، املكُؿة/  39ٔؽد األكراؽ/ ٬. 965دةريغ ا٣جكغ/ . ٩ٮر ادلي٨ احلكين
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)٨٧ً جم٧ٮع(. ٚ٭ةرس ازخـا٩ح  7\745. خ ع/ 15×27.5قُؿا، املٞةةس/  22
 .487\2ا٣ٕةةمةح/ 

اىث اةَ أيب زيػ اىلريواين رشح (127 نكؼح خبٍ مرشيق،  ،، ملؤ٣ٙ ٗري ٦ؾ٠ٮرـر
دحل٢ خمُٮَةت دار ال١ذت اجلةرصيح  ، 2828د ف/  ٬. 956 دةريغ ا٣جكغ/

 .197ثذ١َ٧ؿكت/ 

ل٤ٞةيض ٌٔؽ ادلي٨ النريازم ٔجؽ الؿمح٨ ، ىلع أضو اةَ احلاسب اىكغػ (121
رة األكؿ خبٍ مرشيق ٝؽي٥. دةريغ . نكؼح ٦جذٮ٬( 756)ث٨ أمحؽ اإلييج 

قُؿا،  27كرٝح، املكُؿة/  191ٔؽد األكراؽ/ ٬. 775مٮاؿ  6ا٣جكغ/ 
 .525\2. ٚ٭ةرس ازخـا٩ح ا٣ٕةةمةح/ 358. خ ع/ 5;17×27املٞةةس/ 

 دةريغ ا٣جكغ/، نكؼح خبٍ مرشيق، ٬(973) ، ٣ٕجؽ الٮ٬ةب النٕؿايناملزيان (122
. 53اجلةرصيح  ثذ١َ٧ؿكت/  الهخبدحل٢ خمُٮَةت دار ، 415د ف/ . 917٬

دحل٢ ،  1865 د ف/ ٬. 994 دةريغ ا٣جكغ/، ٦٪٫ خبٍ  مرشيقنفغث أعؽى 
 .117خمُٮَةت دار ال١ذت اجلةرصيح  ثذ١َ٧ؿكت/ 

لن٭ةب ادلي٨ أيب ا٣ٕجةس املن٭ٮر  ،املططٔل رشح يف األضٔل ُفائؿ (123
٬. ٔؽد 685حمؿـ  16م١ذٮب خبٍ مرشيق. دةريغ ا٣جكغ/  ٬(،684ثة٣ٞؿا ي )
، ٚ٭ؿس 156، خ مٟ/ 24 ×16 س. املٞةةس/ 19. املكُؿة/ 223األكراؽ/ 

 .295ٮَةت اجلة٦ٓ ال١جري ث١٧٪ةس/ خمُ
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 األوراد واألذاكر

٧ؽ ث٨ حم٧ؽ ث٨ يلع املرصم اث٨ ، ملعاملؤٌَ يف األدقيث واألذاكر ـالح  (124
نكؼح ٨٦ اجلٛةئف املىععح ٝةؿ  ي آػؿ٬ة/ ٝٮي٢ ٬ؾا  ٬(، 745اإل٦ةـ )

ال١ذةب دمة٫ٕ ىلع نكؼح ٦ٕذربة ز٥ َة٣ٕذ٫ جب٤٧ذ٫ كوععذ٫. ٦٪٫ زالث 
ٔؽد األكراؽ/ ٬. 742رصت  9نكغ ثةزخـا٩ح احلكجةح ثةلؿيةط. دةريغ ا٣جكغ/ 

. ٚ٭ةرس ازخـا٩ح 95. خ ع/ 17.2×26قُؿا، املٞةةس/  21كرٝح، املكُؿة/  183
 .172\1 ا٣ٕةةمةح/

ٔات واألذاكر اىؽيب اللكً  (125 جلالؿ ادلي٨ ، واىلٔل املغخار يف املأذٔر ٌَ ادلق
د  ٬. 918 نكؼح خبٍ مرشيق، دةريغ ا٣جكغ/، ٬(911ٔجؽ الؿمح٨ الكةٮيط )

 .127دحل٢ خمُٮَةت دار ال١ذت اجلةرصيح  ثذ١َ٧ؿكت/ ، 1977ف/ 
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 اتلطٔ 

ٔم ادليَ إضياء (126  ٬(،575ظة٦ؽ حم٧ؽ ث٨ حم٧ؽ ا٣٘ـايل ا٣ُٮيس ) أليب، قي
ـء األكؿ، ٠ذجخ خبٍ مرشيق )نكغ(. دةريغ ا٣جكغ/  نكؼح يٮصؽ ٦٪٭ة  23اجل
س. املٞةةس/  33. املكُؿة/ ٬335. ٔؽد األكراؽ/ 827دمةدل األكىل 

، ٚ٭ؿس خمُٮَةت اتلىٮؼ/ 12871، ث٫ دٕٞةجح أٚٞةح. خ ح/ 1955×3155
1\35. 

، أليب ا٣برشل ٔجؽ الؿمح٨ ث٨ مةغ الكةل١ني أيب اىكّتاد وأدىث األوراد حتفث (127
ةء دٌف ادلي٨ أيب ثكؿ داكد ا٣ٞةدرم، نكؼح دة٦ح ق٤ة٧ح خبٍ مرشيق الىٛ

ذم ا٣ٕٞؽة  16، دةريغ ا٣جكغ/ نكيخ. اجلةقغ/ حم٧ؽ ث٨ يلع احلرصم احل٪جٌل
. خ ع/ 18.5×27.8س. املٞةةس/  23. املكُؿة/ ٬281. ٔؽد األكراؽ/ 833
 . ث٭ة د٤٧اكت. 4/934/ . ٚ٭ةرس ازخـا٩ح ا٣ٕةةمةح171

ث٨ ، أليب ٔجؽ اهلل حم٧ؽ ث٨ يلع اإلنفاُيثالؽباُيث يف املٍيهث  اتلػةريات (128
 14، نكؼح دة٦ح خبٍ مرشيق مؿك٩ٜ. دةريغ ا٣جكغ/ ٬( 638ٔؿيب احلةدِل )

. 14.5×27س. املٞةةس/  29كُؿة/ . امل٬36. ٔؽد األكراؽ/ 823ريةٓ األكؿ 
 .4/1716. ٚ٭ةرس ازخـا٩ح ا٣ٕةةمةح/ 483/2خ ع/ 

، ةِكً اهلل اذلي هل األمؽ واتلرص  = اتلكؽ  ةٍؼْب أْو اتلطٔ  اتلكؽ  (129
ح نكؼح دة٦ح ق٤ة٧ ٬(، 387)الالكثةذم أليب ثكؿ حم٧ؽ ث٨ أيب إقعةؽ 

٬. 957. دةريغ ا٣جكغ/ خبٍ مرشيق )اتل٤ٕةٜ(، اجلةقغ/ دةج ادلي٨ اجلعٮم
. ٚ٭ةرس 654. خ ع/ 13×16.5س. املٞةةس/  13. املكُؿة/ 79ٔؽد األكراؽ/ 

 .4/1739ازخـا٩ح ا٣ٕةةمةح/ 
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، أليب احلك٨ يلع ث٨ اتلطٔ  أْواتلرص  يف رشح اتلكؽ  ملؼْب  ضفَ (137
نكؼح دة٦ح خبٍ مرشيق نكيخ. اجلةقغ/ يلع ث٨  ٬(، ٣729ٞٮ٩ٮم )إق٧ةٔة٢ ا

٬. ٔؽد األكراؽ/ 777دمةدل األكىل  13، دةريغ ا٣جكغ/ أمحؽ ث٨ ػ٤ة٢ املؽيين
. ٚ٭ةرس ازخـا٩ح 98/2خ ع/  .18.2×27.2س. املٞةةس/  33. املكُؿة/ 146

 .4/934ا٣ٕةةمةح/ 

 ٬(، 465)ا٣ٞنريم ا٣ٞةق٥ ٔجؽ ال١ؿي٥ ث٨ ٬ٮازف  يب، ألاىلشرييث ـاىثالؽ (131
حم٧ؽ ث٨ اثؿا٬ة٥ ث٨ حم٧ؽ ث٨ يلع  اجلةقغ/ال ثأس ث٫،  نكؼح خبٍ مرشيق

ٔؽد . ٬ 618 دةريغ ا٣جكغ/ الى٪٭ةيج، ث٨ ٔةةش املٕـم النةٚيع
ؽ، ٚ٭ؿس  177ـ ك/  .23×16س. املٞةةس/  19. املكُؿة/ 458الىٛعةت/ 

   .183املؼُٮَةت املعٛٮّح  ي ازخـا٩ح ا٣ٕة٦ح ثةلؿيةط )ػـا٩ح األكٝةؼ(/ 

اىث (132 ٔضيػ اجلؽوٌيث الـؽ  ٬(،917، ٣ٌٕل ث٨ ٦ة٧ٮف ا٧٘٣ةرم )املئٍُيث يف ح
نكؼح دة٦ح مىععح ك٦ٞةث٤ح خبٍ مرشيق م٤ٮف. اجلةقغ/ ٔجؽ ال٤ُةٙ 

. ٬69. ٔؽد األكراؽ/ 999دمةدل اثلة٩ةح  19، دةريغ ا٣جكغ/ ابلعؿم
، ٚ٭ؿس 17126، ث٫ دٕٞةجح. خ ح/ 1455×21س. املٞةةس/  17املكُؿة/ 

 .457\1خمُٮَةت اتلىٮؼ/ 

اىث (133  ٬(، 952) ، أليب احلك٨ حم٧ؽ ث٨ حم٧ؽ ابل١ؿم الىؽيٌفيف اجلطص ـر
نكؼح خبٍ مرشيق نكيخ. اجلةقغ/ أمحؽ ث٨ ثؿٌلت املرصم النةٚيع، دةريغ 

. ٬13. ٔؽد األكراؽ/ 773ٮاؿ م 17دةريغ ا٣جكغ/  997.٬حمؿـ  4ا٣جكغ/ 
م١ؿر. ٚ٭ةرس ازخـا٩ح  276/2. خ ع/ 15.5×27.2س. املٞةةس/  21املكُؿة/ 
 .4/992ا٣ٕةةمةح/ 

، ملؤيؽ ادلي٨ ث٨ حم٧ٮد ث٨ وةٔؽ الهتري ىلع فطٔص احلكً الرشح (134
ٍ مرشيق )نكغ( كاًط. دةريغ خبح دة٦ح ، نكؼ٬(777اجل٪ؽم احلةدِل )
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س. املٞةةس/  29. املكُؿة/ ٬276. ٔؽد األكراؽ/ 823ذم احلضح  6ا٣جكغ/ 
 .675\1، ٚ٭ؿس خمُٮَةت اتلىٮؼ/ 579، ث٫ دٕٞةجح ٦ةا٤ح. خ ح/ 17×2555

 ، نكؼح دة٦ح ق٤ة٧ح خبٍ، بلرييلك حم٧ؽ ص٤يبالطػور وسالء اىلئب ضليو (135
 19. املكُؿة/ ٬37. ٔؽد األكراؽ/ 996ذم احلضح  15مرشيق. دةريغ ا٣جكغ/ 

 .4/1719. ٚ٭ةرس ازخـا٩ح ا٣ٕةةمةح/ 483/8. خ ع/ 14.5×27س. املٞةةس/ 

ٔار  (136 ٔجؽ اهلل  كأيبظٛه  أيبحم٧ؽ م٭ةب ادلي٨  ، ٧ٕ٣ؿ ث٨املكار  ق
. نكؼح دة٦ح  ي ظة٣ح يؿىث ٨٦ اتل١ٟٛ 528/ خ ج ٬(،632الك٭ؿكردم )
ثكؿ ث٨ حم٧ؽ ث٨  أثٮاجلةقغ/ ، م١ذٮيح خبٍ مرشيق نكيخكًلرثة ازخؿكـ. 

كرٝح،  248األكراؽ/ ٬. ٔؽد 671ريةٓ اآلػؿ  1 /دةريغ ا٣جكغ ،ٔجةس
 . 519ٚ٭ةرس كزاف/   . ث٭ة دٕٞةجح.25×16س/ قُؿا، املٞةة 21املكُؿة/ 

ٔضات (137 ، ملعيي ادلي٨ اث٨ ٔؿيب املهيث يف ٌكؽفث أرسار املالهيث وامليهيث اىفخ
نكؼح خبٍ مرشيق )نكغ( دمة٢ م٤ٮف كجمؽكؿ. دةريغ  ٬(،683احلةدِل )

. املٞةةس/ خمذ٤ٛحاملكُؿة/  .611ٔؽد األكراؽ/ ٬. 997ا٣جكغ/ حمؿـ 
، ٚ٭ؿس خمُٮَةت VI-III\5165، ث٫ دٕٞةجح ٦ةا٤ح. خ ح/ 17×2855

ـء الكةدس ٨٦ 493خ ج/  ،نفغث أعؽى .684\1اتلىٮؼ/  . نكؼح د٧س٢ اجل
دةريغ  ،ال١ذةب، رشٝةح املال٦ط، ث٭ة ػؿكـ َٛةٛح، م١ذٮيح خبٍ نكيخ

 27كرٝح، املكُؿة/  155األكراؽ/  ـهٔؽد  933دمةدل األكىل ق٪ح  9ا٣جكغ/ 
. ث٭ة دٕٞةجح. مالظْح/ ٬ؾق ا٣جكؼح ٦ٞةث٤ح ىلع 24.5×18قُؿا، املٞةةس/ 

. 494خ ج/  نفغث أعؽى،. 527-519\2نكؼح خبٍ املؤ٣ٙ. ٚ٭ةرس كزاف/ 
ـء ا٣ٕةرش ٨٦ ال١ذةب، رشٝةح املال٦ط، ث٭ة ػؿكـ ث٤ة٘ح،  نكؼح د٧س٢ اجل

األكراؽ/ ٔؽد  ،٬ 933 دمةدل األكىل 9دةريغ ا٣جكغ/  ،م١ذٮيح خبٍ نكيخ
. ث٭ة دٕٞةجح. مالظْح/ 24.5×18قُؿا، املٞةةس/  27كرٝح، املكُؿة/  173
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 كإدٞةفد٭ة ٝؿاءة حبر ءٝٮي٤خ ٬ؾق ا٣جكؼح ىلع نكؼح خبٍ املؤ٣ٙ ٦ٓ ٝؿا
٬. ٚ٭ةرس 938ا٣جنةرم  ي احلؿـ امليك ق٪ح  إثؿا٬ة٥ىلع النةغ ثؿ٬ةف ادلي٨ 

 .521\2كزاف/ 

، نكؼح خبٍ مرشيق. دةريغ ، ملؤ٣ٙ جم٭ٮؿا وضكًفخص الؽمحَ ووضاي فيظ (138
س. املٞةةس/  23-21. املكُؿة/ ٬24. ٔؽد األكراؽ/ 983ا٣جكغ/ أكؿ رصت 

 .4/982. ٚ٭ةرس ازخـا٩ح ا٣ٕةةمةح/ 276/1. خ ع/ 15×27.8

نخاب احلشث يف إذتات نؽاٌات األوحلاء و إيغاح اىرباْني يف ضطث وكٔقٓا  (139
، خبٍ مرشيق نكغ ٦ٕذةد، الؿيةٓ ق٤ة٧ةف ث٨ قجٓ يبأل ،ب والفِثٌَ الهخا

، ٬ 875)٠ؾا(...، دةريغ ا٣جكغ/ دمةدل اثلة٩ةح ق٪ح  حم٧ؽ الى٤ةخ اجلةقغ/
ؽ، ٚ٭ؿس  35ـ ك/  .14×27. املٞةةس/ خمذ٤ٛح. املكُؿة/ 219ٔؽد الىٛعةت/ 

   .137ح ا٣ٕة٦ح ثةلؿيةط )ػـا٩ح األكٝةؼ(/ املؼُٮَةت املعٛٮّح  ي ازخـا٩

املفخغيثني ةاهلل حكاىل قِػ املٍٓات واحلاسات واملخفؽغني هلل  نخاب (147
ٔات وٌا يرس هلً ٌَ اإلساةات والهؽاٌات ، أليب ـتطاُّ ةالؽغتات وادلق

خبٍ مرشيق نكغ  ٬(، 578) اث٨ بن١ٮاؿا٣ٞةق٥ ػ٤ٙ ث٨ ٔجؽ امل٤ٟ 
ٔؽد الرشيٙ. ثة٣ٞؽس   ـه871دمةدل األكىل  دةريغ ا٣جكغ/، ٦ٕذةد

ؽ، ٚ٭ؿس  242ـ ك/  .17×26س. املٞةةس/  23. املكُؿة/ 59الىٛعةت/ 
   .184املؼُٮَةت املعٛٮّح  ي ازخـا٩ح ا٣ٕة٦ح ثةلؿيةط )ػـا٩ح األكٝةؼ(/ 

ثكؿ اث٨ ٝة٥  أيب٨ حم٧ؽ ث٨ ، لن٧ف ادلياىؽيب واىكٍو الطاىص اللكً (141
. دةريغ نكؼح خبٍ مرشيق. اجلةقغ/ يلع ث٨ حم٧ؽ ث٨ يلع ٬(،751اجلٮزيح )
س. املٞةةس/  21. املكُؿة/ ٬198. ٔؽد األكراؽ/ 742رمٌةف  19ا٣جكغ/ 

 .4/1732. ٚ٭ةرس ازخـا٩ح ا٣ٕةةمةح/ 542خ ع/ . 15.7×21.5

ٔد املطٍػيث (142 ٔار يف ةيان اىكٓ ، ٬(973) ، ٣ٕجؽ الٮ٬ةب النٕؿاينمشارق األُ
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دحل٢ خمُٮَةت دار ، 435د ف/ ٬.  958 دةريغ ا٣جكغ/، نكؼح خبٍ مرشيق
 .53ال١ذت اجلةرصيح  ثذ١َ٧ؿكت/ 

، أليب ثكؿ حم٧ؽ ث٨  وٌلاٌات اىؽائؽيَ ةاهللاهلل إىلالفائؽيَ  ٌِارات (143
، نكؼح ٝؽي٧ح خبٍ مرشيق نكيخ. اجلةقغ/ أمحؽ ث٨ حم٧ؽ ث٨ مة٬ٮر الؿازم

٬. ٔؽد األكراؽ/ 726دمةدل اآلػؿة  21، دةريغ ا٣جكغ/ ٔجؽ اهلل احلؿدم
. ٚ٭ةرس ازخـا٩ح 247. خ ع/ 12.5×17.5س. املٞةةس/  17املكُؿة/  .156

. د٤ٕةٜ/ نكؼح ٝؽي٧ح ٦ٞةث٤ح ثةألو٢، كٌل٩خ  ي م٤ٟ 4/954ا٣ٕةةمةح/ 
 م٧ف ادلي٨ ث٨ النةغ ٩ٮر ادلي٨ اث٨ النةغ ظك٨ املرصم النةٚيع.

ا٣جكغ/ أكؿ رصت  ، خبٍ مرشيق. دةريغ، ل٤نةغ حم٧ؽ ا٤ٕ٣ِلىؽيفث ُطيطث (144
. خ ع/ 14.8×27.5س. املٞةةس/  19. املكُؿة/ ٬79. ٔؽد األكراؽ/ 983
 .4/983. ٚ٭ةرس ازخـا٩ح ا٣ٕةةمةح/ 276/2
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 املكامالت

ٍ نكؼح خب، (457٬) ، ٣ٌٕل ث٨ حم٧ؽ ث٨ ظجةت املةكردمأدب ادلُيا وادليَ (145
يك ؿَ ٬، اجلةقغ/ ٔس٧ةف ث٨ حم٧ؽ ث٨ ٔس٧ةف ال١َ 761 دةريغ ا٣جكغ/، مرشيق

. خ إ/ س 19، املكُؿة/ 18×12.5كرٝح، املٞةةس/  ٔؽد األكراؽ/ ، األ٩ىةرم
أػؿل نكؼح . 364\2ؾ، ٚ٭ؿقح خمُٮَةت ػـا٩ح اإل٦ةـ يلع ثذةركدا٩خ/  151

دحل٢ خمُٮَةت ، 1185د ف/ ٬. 872 دةريغ ا٣جكغ/دمة٢،  ٍ مرشيقخب٦٪٫ 
 .73دار ال١ذت اجلةرصيح  ثذ١َ٧ؿكت/ 
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ٔاقؾ  امل

ٔال املٔىت وأمٔر اآلعؽة اتلؼنؽة (146 نكؼح خبٍ ، ، ملطٍػ ةَ أمحػ اىلؽؼيبةأض
ةت دار ال١ذت  ،2127د ف/  ٬. 991 مرشيق، دةريغ ا٣جكغ/ دحل٢ خمَُٮ
 .147اجلةرصيح  ثذ١َ٧ؿكت/ 

ٔاقؾ والٔضايا (147 ، حلعىي ث٨ جنةح اث٨ ا٣ٞالس نخاب ـتو اخلريات يف امل
دحل٢ ، 2612د ف/  ٬. 976 نكؼح خبٍ مرشيق، دةريغ ا٣جكغ/، ا٣ٞؿَيب

 .172خمُٮَةت دار ال١ذت اجلةرصيح  ثذ١َ٧ؿكت/ 

نكؼح  ٬(،597اث٨ اجلٮزم )ا٣ٛؿج ٔجؽ الؿمح٨ ث٨ يلع  يبألاىكؼب،  املٔرد (148
٬(،  597أثٮ ثكؿ ث٨ زيؽ اجلؿايع احل٪جٌل ) /كاًط، اجلةقغ خبٍ مرشيق

. 312ٔؽد الىٛعةت/ . ىةحلةح دمنٜ، ث٬ 872وٛؿ ق٪ح  15دةريغ ا٣جكغ/  
ؽ، ٚ٭ؿس املؼُٮَةت  122ـ ك/  .27×15س. املٞةةس/  22-21املكُؿة/ 

   .272املعٛٮّح  ي ازخـا٩ح ا٣ٕة٦ح ثةلؿيةط )ػـا٩ح األكٝةؼ(/ 
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 الفياـث

دةريغ ، ٬( 276، ٣ٕجؽ اهلل ث٨ مك٥٤ اث٨ ٝذحجح ادلي٪ٮرم )والفياـث اإلٌاٌث (149
د.  61ك/ ـ س.  29. املكُؿة/ 138ٔؽد األكراؽ/ ٬.  947 ريةٓ األكؿ ا٣جكغ/

 . 132\1ٚ٭ؿس املؼُٮَةت ا٣ٕؿيةح املعٛٮّح  ي ازخـا٩ح ا٣ٕة٦ح ثةلؿيةط/ 
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 األدب

، م١ذٮب خبٍ ٬(859ع٧ؽ ث٨ ظك٨ اجلٮايج ا٣ٞة٬ؿم )مل، الهٍيج ضيتث (157
. 214د. ٔؽد األكراؽ/  596ك/ ٬. ـ 896حمؿـ  3مرشيق صةؽ، دةريغ ا٣جكغ/ 

.  ٚ٭ؿس املؼُٮَةت ا٣ٕؿيةح املعٛٮّح 167×245س. املٞةةس/  25املكُؿة/ 
٦٪٫، دةريغ  أػؿل. نكؼح 67\2  ي ازخـا٩ح ا٣ٕة٦ح ثةلؿيةط )ا٣ٞك٥ اثلةين(/

د.  57ك/ ـ س.  26. املكُؿة/ 261ٔؽد األكراؽ/ ٬.  997مٮاؿ  15ا٣جكغ/ 
 .117\1  ٚ٭ؿس املؼُٮَةت ا٣ٕؿيةح املعٛٮّح  ي ازخـا٩ح ا٣ٕة٦ح ثةلؿيةط/

ٔان (151 ، نكؼح دة٦ح ٦ٞةث٤ح ٠ذجخ خبٍ مرشيق دمة٢ ٬( 117) سؽيؽ ةَ قؽيث دي
دكف ذ٠ؿ ٨٦ ٬(، 698) م٤ٮف جمؽكؿ ثةؽ ازخُةط الن٭ري يةٝٮت املكذٕىِل

، املٞةةس/ خمذ٤ٛح كرٝح، املكُؿة 152ٔؽد األكراؽ/ . (1)دةريغ ا٣جكغ
. ٚ٭ةرس خمُٮَةت األدب/ 813، ث٭ة د٤٧ٟ كػؿكـ. خ ح/ 19.5×27.5

1\143-144. 

ٔان (152 دةريغ ا٣جكغ/ (، م١ذٮب خبٍ مرشيق كقٍ. 93٬) ربيكث أيبقٍؽ ةَ  دي
س. املٞةةس/  21. املكُؿة/ 92ٔؽد األكراؽ/ ٬. 986ريةٓ اثلةين  13

د. ٚ٭ؿس املؼُٮَةت ا٣ٕؿيةح املعٛٮّح  ي ازخـا٩ح  924ك/ ـ . 157×187
 .11\2  ا٣ٕة٦ح ثةلؿيةط )ا٣ٞك٥ اثلةين(/

، ٬(974، ألمحؽ ث٨ حم٧ؽ اث٨ ظضؿ اهلةسِل )املهيث يف رشح اهلٍؾيث املِص (153
دمةدل  4نكؼح دة٦ح ق٤ة٧ح  ي كرؽ وٞة٢ خبٍ مرشيق. دةريغ ا٣جكغ/ 

. خ ع/ 15×2755س. املٞةةس/  23. املكُؿة/ ٬317. ٔؽد األكراؽ/ 966اثلة٩ةح 
                                                      

 ٬، دةريغ كٚةة اجلةقغ.979ٝج٢  - (1)
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ث٫ ٝةؽ د٤٧ٟ  ي اق٥ ظك٨ الك٧ٮين  .4/1743. ٚ٭ةرس ازخـا٩ح ا٣ٕةةمةح/ 716
 ؼح ثةزخـا٩ح احلكجةح.نك ٔرشكفاملةليك. ٦٪٫ 

، الػذةةر ادلي٨ ث٨ ٗةةث ادلي٨ ا٣رتييت اهلؿكم احلكحين اًلكختاس أـاس (154
، نكؼح ٠ذجخ ث٥٤ٞ مرشيق دمة٢ م٤ٮف كجمؽكؿ كاٜٚ ا٣ٛؿاغ ٨٦ ٬(928)

 139ٔؽد األكراؽ/ اجلةقغ. ٬، دكف ذ٠ؿ اق٥ 993نكؼ٭ة م٭ؿ رصت ٨٦ اعـ 
، ث٭ة دٕٞةجح كيٕي ازخؿكـ. خ ح/  12×27قُؿا، املٞةةس/  13كرٝح، املكُؿة/ 

 .14\1. ٚ٭ةرس خمُٮَةت األدب/ 13777

ٔاق (155 ٔاق ٌَ مطارع اىكشاق أـ ث٨ ٧ٔؿ ث٨ ظك٨  إثؿا٬ة٥، أليب احلك٨ األش
يةط ث٨ يلع ث٨ أيب ثكؿ ابلٞةيع ) ، نكؼح ٠ذجخ خبٍ مرشيق ٬(858الؿ 

دمةدل اثلة٩ةح ق٪ح  25 ي  يلع ث٨ حم٧ؽ امل٪ْؿاكماجلةقغ/  ،صةؽ م٤ٮف
، 1655×23قُؿا، املٞةةس/  33كرٝح، املكُؿة/  273ٔؽد األكراؽ/  ٬.876

. ٚ٭ةرس خمُٮَةت 3324زؿ الؿَٮيح كيٕي ازخؿكـ. خ ح/  ث٭ة دٕٞةجح كأ
 .16\1األدب/ 

 ،٬( 321) اث٨ دريؽ، أليب ثكؿ حم٧ؽ ث٨ احلك٨ حكييق ٌَ أٌايل اةَ دريػ (156
يلع ث٨ أيب َة٣ت احلكين، دةريغ ا٣جكغ/ صةؽ، اجلةقغ/  نكؼح خبٍ مرشيق
. 122ٔؽد الىٛعةت/ ثؽمنٜ.  ـه ٨٦641 مٕجةف  مخف حلةؿ مٌخ

ؽ، ٚ٭ؿس املؼُٮَةت  153ـ ك/  .16×12س. املٞةةس/  15املكُؿة/ 
٨٦ حتجحف اث٨  .261املعٛٮّح  ي ازخـا٩ح ا٣ٕة٦ح ثةلؿيةط )ػـا٩ح األكٝةؼ(/ 

 ٩ةرص ادلريع ىلع الـاكيح اجلةرصيح.

ث٨ ظضح ، تلٌف ادلي٨ أيب ثكؿ أيب ةكؽ رشح ةػيكيث احلٍٔي حلػيً (157
 /احل٧ٮم
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  نكؼح خبٍ مرشيق نكيخ ٦٪ٞٮ٣ح ٨ٔ نكؼح النةغ م٧ف ادلي٨ 1ج  /
حم٧ؽ ث٨ ثؽر ث٨ ظك٨ ث٨ يلع اجلٮايج. اجلةقغ/ حم٧ؽ ث٨ يلع ث٨ حم٧ؽ 

٬. ٔؽد 977دمةدل اثلة٩ةح  4، دةريغ ا٣جكغ/ ث٨ اجلربم النةٚيع
. 268/1. خ ع/ 14.2×18.5س. املٞةةس/  23. املكُؿة/ 191األكراؽ/ 

 .3/654ٚ٭ةرس ازخـا٩ح ا٣ٕةةمةح/ 
  نكؼح خبٍ مرشيق نكيخ ٦٪ٞٮ٣ح أيٌة ٨٦ نكؼح أظؽ دال٦ةؾ 2ج  /

املؤ٣ٙ. اجلةقغ/ حم٧ؽ ث٨ يلع ث٨ حم٧ؽ ث٨ اجلربم النةٚيع، دةريغ 
س.  23. املكُؿة/ ٬173. ٔؽد األكراؽ/ 977ح دمةدل اثلة٩ة 4ا٣جكغ/ 

 .3/655. ٚ٭ةرس ازخـا٩ح ا٣ٕةةمةح/ 268/2. خ ع/ 14.2×18.5املٞةةس/ 

، تلٌف ادلي٨ أيب ثكؿ ث٨ يلع املٕؿكؼ ثةث٨ ظضح احل٧ٮم األوراق ذٍؽات (158
خبٍ مرشيق دمة٢ م٤ٮف كجمؽكؿ ك٦ؾ٬ت  ، نكؼح ٠ذجخ٬( 837)

. اث٨ حم٧ؽ املج٤ٍ اجلةقغ/٬، 944دمةدل األكىل  4 ، دةريغ ا٣جكغ/ادليجةصح
، ث٭ة دٕٞةجح 13.5×17قُؿا، املٞةةس/  21كرٝح، املكُؿة/  273ٔؽد األكراؽ/ 

 .95\1، ٚ٭ةرس خمُٮَةت األدب/ 2736كد٤٧ٟ كيٕي ازخؿكـ. خ ح/ 

ٔجؽ اهلل احلكني أيب ابلٞةء  أيب، ٣ٕجؽ اهلل ث٨ عؽب اةَ ُتاحث حرش (159
٦ذالمةح.. م١ذٮيح خبٍ مرشيق . نكؼح دة٦ح 317خ ج/  ٬(،616ا١ٕ٣ربم )

ذم احلضح  2دةريغ ا٣جكغ/  ،إثؿا٬ة٥ ث٨ ٔجؽ ا٣ٞةدر ث٨ حم٧ؽ، اجلةقغ/ نكيخ
. ث٭ة 35×19.5قُؿا، املٞةةس/  18كرٝح، املكُؿة/  113ٔؽد األكراؽ/ ٬. 979

 . 655\3ٚ٭ةرس كزاف/   دٕٞةجح.

، نكؼح دة٦ح قةملح ٨٦ ازخؿكـ ٠ذجخ خبٍ ، ملؤ٣ٙ جم٭ٮؿرشح ُُٔيث اىبفيت (167
، دةريغ اعمؿ ث٨ زا٬ؽ ث٨ حم٧ؽ ث٨ يلع جلةقغ/امرشيق ال ثأس ث٫ م٤ٮف، 

قُؿا،  15كرٝح، املكُؿة/  33ٔؽد األكراؽ/ ٬. 787ريةٓ األكؿ  12 ا٣جكغ/
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. ٚ٭ةرس 1جم٧ٮع \11939كدٕةحلٜ. خ ح/   ، ث٭ة دٕٞةجح13×17.5املٞةةس/ 
 .333 \1خمُٮَةت األدب/ 

، لىالح ادلي٨ ث٨ أيجٟ َ رشح ًلٌيث اىكشًغيد األدب اذلي انفشً ٌ (161
ـء اثلةين ٍٚٞ، ٬( 764ث٨ ٔجؽ اهلل الىٛؽم ) ، نكؼح ٩ةٝىح يٮصؽ ٦٪٭ة اجل

٬، دكف ذ٠ؿ ٠981ذجخ خبٍ مرشيق دمة٢ م٤ٮف كجمؽكؿ، دةريغ ا٣جكغ/ 
، 14×27قُؿا، املٞةةس/  21ح، املكُؿة/ كرٝ 261ٔؽد األكراؽ/ اق٥ اجلةقغ. 

 .365\1. ٚ٭ةرس خمُٮَةت األدب/ 5295كد٤٧ٟ.. خ ح/    ث٭ة دٕٞةجح

نكؼح  ،٬( 286) املربد، أليب ا٣ٕجةس حم٧ؽ ث٨ يـيؽ واملؽايث اتلكازي نخاب (162
ٔؽد . ل١ؿؾ ي ا ـه 757ضح مكذ٭٢ ذم احل دةريغ ا٣جكغ/صةؽ،  خبٍ مرشيق
ؽ، ٚ٭ؿس  226ـ ك/  .17×25س. املٞةةس/  17. املكُؿة/ 277الىٛعةت/ 

   .267املؼُٮَةت املعٛٮّح  ي ازخـا٩ح ا٣ٕة٦ح ثةلؿيةط )ػـا٩ح األكٝةؼ(/ 

نكؼح خبٍ  ،٬( 827)، ملعيي ادلي٨ ٧ٔؿ ث٨ حم٧ؽ ا٣ٕؿايب كطائػدلٍٔقث  (163
ث٨  أمحؽ ث٨ ٔـ ادلي٨صةؽ من١ٮؿ، اجلةقغ/ أمحؽ ث٨ ٔـ ادلي٨ ث٨  مرشيق

ٔؽد ٬، 921وٛؿ  7 دةريغ ا٣جكغ/حم٧ؽ امليك ا٧ٕ٣ؿم نكجة النةٚيع ٦ؾ٬جة، 
ؽ، ٚ٭ؿس  235ـ ك/  .15×24.5س. املٞةةس/  19. املكُؿة/ 73الىٛعةت/ 

   .274ـا٩ح األكٝةؼ(/ املؼُٮَةت املعٛٮّح  ي ازخـا٩ح ا٣ٕة٦ح ثةلؿيةط )ػ

نكؼح  ي  ٬(، 538، ملع٧ٮد ث٨ ٧ٔؿ الـخمرشم )يف أٌرال اىكؽب املفخلىص (164
جمرل ًؼ٥ ٠ذجخ خبٍ مرشيق صةؽ م٤ٮف كمن١ٮؿ، دةريغ ا٣جكغ/ أكاػؿ 

 248ٔؽد األكراؽ/ . أثٮ حم٧ؽ يلع ث٨ أقٕؽ مٛؿكة اجلةقغ/٬. 664مٕجةف 
، ث٭ة دٕٞةجح كيٕي ا٣ُؿر 14.5×17.5قُؿا، املٞةةس/  15كرٝح، املكُؿة/ 
 .583\2  . ٚ٭ةرس خمُٮَةت األدب/12415كاتلٞةيةؽ. خ ح/ 

، نكؼح صةؽة دة٦ح خبٍ مرشيق. ، ٣ٌٕل ث٨ ا٣ٛؼؿم ٔس٧ةفاإلنشاء مطؽيص (165
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س.  14. املكُؿة/ ٬93. ٔؽد األكراؽ/ 927ذم ا٣ٕٞؽة  8 دةريغ ا٣جكغ/
 .3/762. ٚ٭ةرس ازخـا٩ح ا٣ٕةةمةح/ 754. خ ع/ 17.2×14.4املٞةةس/ 

، أليب حم٧ؽ ا٣ٞةق٥ ث٨ يلع ث٨ حم٧ؽ احلؿيؿم ابلرصم احلؽيؽي ٌلاٌات (166
، نكؼح دة٦ح ٠ذجخ خبٍ مرشيق ظك٨ م٤ٮف كمن١ٮؿ ٬(، 516النةٚيع )
ٔؽد ٬. 683دةريغ ا٣جكغ/ ، حم٧ؽ ث٨ ٔجؽ الؿمح٨ ث٨ حم٧ؽ يٮنفاجلةقغ/ 
، ث٭ةمن٭ة َؿر 16.5×23.5قُؿا، املٞةةس/  21كرٝح، املكُؿة/  176األكراؽ/ 

  . ٚ٭ةرس خمُٮَةت األدب/699خ ح/ كدٕةحلٜ كيه قةملح ٨٦ ازخؿكـ. 
 ـه622ثةزخـا٩ح ا٣ٕةةمةح ػُ٭ة مرشيق، دةريغ ا٣جكغ/ نفغث أعؽى . 596\2

. 16×23س. املٞةةس/  16. املكُؿة/ 176ٔؽد األكراؽ/ . ثةحلؿـ اجلجٮم ث١٧ح
 .3/772. ٚ٭ةرس ازخـا٩ح ا٣ٕةةمةح/ 874خ ع/ 

ث (167 ٮدكف اجلؿًليس ا٣بن٘ةكم ، ٣ٌٕل ث٨ قاجلفٔس ومغطم اىكتٔس ُْؾ
نكؼح ٦جذٮرة األكؿ خبٍ مرشيق. اجلةقغ/ حم٧ؽ ث٨ قٮدكف  ٬(، 868)

. ٬97. ٔؽد األكراؽ/ 893دمةدل اثلة٩ةح  4، دةريغ ا٣جكغ/ اإلثؿا٬ةِل احل٪يف
. ٚ٭ةرس ازخـا٩ح ا٣ٕةةمةح/ 236. خ ع/ 13.5×18س. املٞةةس/  19املكُؿة/ 

 مٮزك٩ح. 27. ث٫ ٝةؽ د٤٧ةٟ كز٨٧ رشاا٫ 3/642

، أليب قةل٥ حم٧ؽ ث٨ ٤َعح ث٨ حم٧ؽ اىكِارص ملشالؿ امليم اجلارص ُفائؿ(168
، نكؼح دة٦ح ٠ذجخ خبٍ ٬( 652ث٨ احلك٨ ٧٠ةؿ ادلي٨ ا٣ٞؿيش اجلىةيب )

٬، 779 ، دةريغ ا٣جكغ/حم٧ؽ ث٨ م١ؿ املةليك اجلةقغ/ ، مرشيق دمة٢ م٤ٮف
، ث٭ة 17.5×25قُؿا، املٞةةس/  15وٛعح، املكُؿة/  567ٔؽد األكراؽ/ 

. ٬2946. خ ح/ 995اعـ  دٕٞةجح كيٕي ازخؿكـ كدٞةيةؽ د١٤٧٭ة يلع املالح
 .497\2  ٚ٭ةرس خمُٮَةت األدب/

 ٬(، 781، تلٌف ادلي٨ ٔجؽ الؿمح٨ ث٨ أمحؽ الن٭ري ثةث٨ ابل٘ؽادم )اجلهج (169
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، دةريغ نكؼح دة٦ح خبٍ مرشيق. اجلةقغ/ حم٧ؽ ث٨ ٧ٔؿ ث٨ حم٧ؽ احل٧يص
س. املٞةةس/  25. املكُؿة/ ٬153. ٔؽد األكراؽ/ 814ا٣جكغ/ ريةٓ اآلػؿ 

 .3/681. ٚ٭ةرس ازخـا٩ح ا٣ٕةةمةح/ 577. خ ع/ 16.5×24.5
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- 11 - 
 واىرتاسً واملِاكب اتلاريظ

 ٬(، 852ين )ألمحؽ ث٨ يلع اث٨ ظضؿ ا٣ٕكٞال، إُتاء اىغٍؽ ةأةِاء اىكٍؽ (177
ـأي٨/ ج  ، 247/ ٔؽد األكراؽ/ 1نكؼح خبٍ مرشيق كقٍ، ٦جذٮرة األكؿ  ي ص

، املكُؿة/ خمذ٤ٛح، اجلةقغ/ حم٧ؽ ث٨ أمحؽ ث٨ 17.5×26املٞةةس/ ، 255/ 2ج 
٬. ث٭ة دٕٞةجح كد٤٧ٟ. خ ح/ 891، دةريغ ا٣جكغ/ يلع ث٨ ٦ؽرم املرصم

 .119\1، ٚ٭ؿس ٝك٥ اتلةريغ كالؿظالت كاإلصةزات/ 1-11\3824

ٔجؽ اهلل م٧ف ادلي٨ حم٧ؽ ث٨ أمحؽ احلةِٚ  يب، ألجتؽيػ أـٍاء الططاةث (171
دةريغ ، خبٍ مرشيق ال ثأس ث٦٫جذٮرة األكؿ ح نكؼ ،٬( 748) اذل٬يب
س.  27. املكُؿة/ 275الىٛعةت/  ٔؽد، ٬ 824رمٌةف  16 ا٣جكغ/

ؽ، ٚ٭ؿس املؼُٮَةت املعٛٮّح  ي ازخـا٩ح  23ـ ك/  .18×25املٞةةس/ 
 .98ا٣ٕة٦ح ثةلؿيةط )ػـا٩ح األكٝةؼ(/ 

ٔد حتفث (172 ٔس د ةَ أيب احلفىن وٌِاكب الشيظ أيب الفكٔ اهلل أـٍاء رشح يف ال
 ،٬( 899)، ملع٧ؽ ث٨ ٔجؽ الؿمح٨ ث٨ أيب ثكؿ الىٮيف الكٕٮدم اىكشائؽ

ٔجؽ اهلل ث٨ ٔجؽ الؿمح٨ ث٨ أمحؽ ث٨ اعمؿ  اجلةقغ/ ،خبٍ مرشيق نكغ ٦ٕذةد
أكاا٢ ريةٓ اثلةين  دةريغ ا٣جكغ/٩ـي٢ اإل٦ةـ النةٚيع، حم٧ؽ ث٨ ظة٦ؽ ث٨ 

 192ـ ك/  .15×27س. املٞةةس/  13. املكُؿة/ 536ٔؽد الىٛعةت/ ٬، 989
ؽ، ٚ٭ؿس املؼُٮَةت املعٛٮّح  ي ازخـا٩ح ا٣ٕة٦ح ثةلؿيةط )ػـا٩ح 

   .329األكٝةؼ(/ 

ٍاء حٓؼيب (173  ٬(، 676، ملعيي حيىي رشؼ ادلي٨ اجلٮكم )3ج  واليغات اأـل
مٕجةف  5، دةريغ ا٣جكغ/ نكؼح خبٍ مرشيق صةؽ. اجلةقغ/ حم٧ؽ ث٨ مٮىس
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. خ ع/ 18.5×26.5س. املٞةةس/  19. املكُؿة/ ٬379. ٔؽد األكراؽ/ 691
. د٤ٕةٜ/ ٠ذجخ ملع٧ؽ ث٨ أمحؽ ٨٦ 3/554. ٚ٭ةرس ازخـا٩ح ا٣ٕةةمةح/ 7/3

 نكؼح ٠ذجخ ٨ٔ أو٢ املى٪ٙ.

، ٣ٌٕل ث٨ ٔجؽ اهلل الن٭ري ثةلكةؽ اىكلػيَ يف فغو الرشفني ٔاْؽس (174
ريةٓ  8دةريغ ا٣جكغ/ ، نكؼح صةؽة خبٍ مرشيق نكيخ. ٬( 911الك٧٭ٮدم )

. خ ع/ 15× 2751س. املٞةةس/ 23. املكُؿة/ 253ٔؽد األكراؽ/ . 897٬اثلةين 
 . ٦٪٫ نكؼذةف ثةزخـا٩ح احلكجةح. 4/1126ٚ٭ةرس ازخـا٩ح ا٣ٕةةمةح/  .727

ٔاْؽ وادلرر يف حؽدمث شيظ  (175 ، لن٧ف ادلي٨ حم٧ؽ ث٨ اةَ ضشؽ اإلـالماجل
كقٍ ٦جذٮرة األكؿ،  نكؼح خبٍ مرشيق، ٬( 972ٔجؽ الؿمح٨ الكؼةكم )

س.  29املكُؿة/ ، 116/ ٔؽد األكراؽ/ 1، ج ٬ 867وٛؿ اعـ  دةريغ ا٣جكغ/
ٚ٭ؿس ٝك٥ اتلةريغ . 1577ث٫ دٕٞةجح كػؿكـ. خ ح/  .17×26املٞةةس/ 

 .379\1كالؿظالت كاإلصةزات/ 

، جلالؿ ادلي٨ ٔجؽ الؿمح٨ املطارضة يف أعتار مرص واىلاْؽة ضفَ (176
، نكؼح دة٦ح ق٤ة٧ح خبٍ مرشيق، اجلةقغ/ أمحؽ املعٌل ٬(،911الكةٮيط )

س.  29. املكُؿة/ 222ٔؽد األكراؽ/ ٬، 974 األكؿريةٓ  14دةريغ ا٣جكغ/ 
ٝةؽ د٤٧ٟ . ث٫ 4/1773. ٚ٭ةرس ازخـا٩ح ا٣ٕةةمةح/ 77. خ ع/ 18×27املٞةةس/ 

 نكغ ثةزخـا٩ح احلكجةح.  ي اق٥ ًةٙ اهلل ث٨ م٭ةب ادلي٨ املرصم. ٦٪٫

ٔاص درة (177 ام اخل ٔاص يف أْو  ٬(، 516، أليب حم٧ؽ ا٣ٞةق٥ ث٨ يلع احلؿيؿم )اىغ
نكؼح دة٦ح ٩ٛحكح خبٍ مرشيق نكيخ، ٦ٞةث٤ح ثةألو٢ كمىععح. دةريغ 

س. املٞةةس/  21 . املكُؿة/٬75. ٔؽد األكراؽ/ 678ريةٓ األكؿ  16ا٣جكغ/ 
نكغ ثةزخـا٩ح  8. ٦٪٫ 3/583. ٚ٭ةرس ازخـا٩ح ا٣ٕةةمةح/ 124. خ ع/ 18×23.8

 احلكجةح.
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، إلثؿا٬ة٥ ث٨ يلع اث٨ قيٍاء املؼْب أقياناملؼْب يف ٌكؽفث  ادليتاج (178
ةين ، نكؼح خبٍ مرشيق نكيخ. دةريغ ا٣جكغ/ ريةٓ اثل٬(799ٚؿظٮف )

. خ ع/ 1 ,18× 2558س. املٞةةس/ 23. املكُؿة/ ٬167. ٔؽد األكراؽ/ 877
 . ٤ٔة٫ د٤٧ةاكت ٠سرية.4/1794. ٚ٭ةرس ازخـا٩ح ا٣ٕةةمةح/ 123

نكؼح خبٍ ، ، ألمحؽ ث٨ ٔجؽ اهلل ا٣ُربمالؽياض اجلرضة يف فغائو اىكرشة  (179
. دحل٢ خمُٮَةت دار ال١ذت 194ف/  ٬. د979 دةريغ ا٣جكغ/. مرشيق

 .48اجلةرصيح  ثذ١َ٧ؿكت/ 

، ٬(776ظض٤ح ) أيب، لن٭ةب ادلي٨ أمحؽ ث٨ حيىي ث٨ الفيؽان ـهؽدان (187
م١ذٮب خبٍ مرشيق ال ثأس ث٫، ٬(. 762أ٫ٛ٣ ل٤٧٤ٟ اجلةرص اث٨ ٝالككف )

س. املٞةةس/  21. املكُؿة/ 94ٔؽد األكراؽ/ ٬. 887مٮاؿ  9دةريغ ا٣جكغ/ 
د. ٚ٭ؿس املؼُٮَةت ا٣ٕؿيةح املعٛٮّح  ي ازخـا٩ح  914ك/ ـ  .185×277

 .111\2 ا٣ٕة٦ح ثةلؿيةط )ا٣ٞك٥ اثلةين(/

 823)، تلٌف ادلي٨ حم٧ؽ ث٨ أمحؽ ا٣ٛةيس شفاء اىغؽام ةأعتار ابلرل احلؽام (181
 دةريغ ا٣جكغ/م٤ٮف كجمؽكؿ ك٦ؾ٬ت ادليجةصح،  نكؼح خبٍ مرشيق ،٬(

ث٭ة  .18×26.5س. املٞةةس/  27. املكُؿة/ 317ٔؽد األكراؽ/ ، ٬ 848
 .692\2ٚ٭ؿس ٝك٥ اتلةريغ كالؿظالت كاإلصةزات/ . 1911دٕٞةجح. خ ح/ 

نكؼح دة٦ح  ٬(،772ق٪ٮم )، ٣ٕجؽ الؿظة٥ ث٨ ظك٨ األالشافكيث ؼتلات (182
، اجلةقغ/ حم٧ؽ ث٨ احلةج يٕٞٮب ث٨ حم٧ؽ يلع٦ٞؿكءة خبٍ مرشيق صةؽ. 

س.  23. املكُؿة/ 191ٔؽد األكراؽ/ ٬. 784وٛؿ  11دةريغ ا٣جكغ/ 
. ٦٪٫ نكؼح 4/1797ةمةح/ . ٚ٭ةرس ازخـا٩ح ا٣ٕة159. خ ع/ 17× 25املٞةةس/

 ثةزخـا٩ح احلكجةح. 

، ٬( 771، ٣ٕجؽ الٮ٬ةب ث٨ يلع دةج ادلي٨ الكجيك )الشافكيث الهربى ؼتلات (183
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٬. ٔؽد 887وٛؿ  27دةريغ ا٣جكغ/ نكؼح ٦جذٮرة األكؿ خبٍ مرشيق. 
. ٚ٭ةرس ازخـا٩ح 841. خ ع/ 17×26ٞةةس/ س. امل 29. املكُؿة/ 291األكراؽ/ 

 . 4/1129ا٣ٕةةمةح/ 

نكيخ  نكؼح خبٍ مرشيق ،٬( 748)، ملع٧ؽ ث٨ أمحؽ اذل٬يب ؼتلات اىلؽاء (184
 ٬، اجلةقغ/ يلع ث٨ ظك٨ ث٨ يلع املةرديين867 دةريغ ا٣جكغ/م٤ٮف، 

خ ح/  .15.5×21.5س. املٞةةس/  23. املكُؿة/ 145ٔؽد األكراؽ/ املٞؽيس، 
. ا٣ٛ٭ؿس الٮويف 778\2ٚ٭ؿس ٝك٥ اتلةريغ كالؿظالت كاإلصةزات/ . 115

 .٤ٕ٣361ٮـ ا٣ٞؿآف/ 

ثؿا٬ة٥ أليب إقعٜ أمحؽ ث٨ حم٧ؽ ث٨ إ قؽائؿ املشالؿ يف كطص األُبياء، (185
 نكؼح خبٍ مرشيق، دةريغ ا٣جكغ/، ٬( 427اجلحكةثٮرم املٕؿكؼ ثةثل٤ٕيب )

 .187دحل٢ خمُٮَةت دار ال١ذت اجلةرصيح  ثذ١َ٧ؿكت/ ، 2779د ف/  ٬. 835

ٮٜٚ ادلي٨ أيب ا٣ٕجةس أمحؽ ث٨ ا٣ٞةق٥ ، ملاألُتاء يف ؼتلات األؼتاء قئن(186
ـء اثلة٣ر كاألػري،  ،٬( 668) اث٨ أيب أوةجٕح كقٍ،  نكؼح خبٍ مرشيقاجل

س.  27-18. املكُؿة/ 377ٔؽد الىٛعةت/ ٬، 777مٕجةف  11 دةريغ ا٣جكغ/
ؽ، ٚ٭ؿس املؼُٮَةت املعٛٮّح  ي ازخـا٩ح  255ـ ك/  .25.5×18املٞةةس/ 

   .313ة٦ح ثةلؿيةط )ػـا٩ح األكٝةؼ(/ ا٣ٕ

، نكؼح ٦جذٮرة ، اجلةقغ/ احلةج يلع ث٨ ثةم، ملؤ٣ٙ جم٭ٮؿدلٓٔل نخاب (187
 21. املكُؿة/ ٬162. ٔؽد األكراؽ/ 844األكؿ خبٍ مرشيق. دةريغ ا٣جكغ/ 

. 3/572ا٣ٕةةمةح/  ازخـا٩ح . ٚ٭ةرس57/2. خ ع/ 18×27.5ٞةةس/ س. امل
 د٤ٕةٜ/ ىلع أكهل َؿر ٠سرية كيف آػؿق رقة٣ح ثة٣رتًلةح.

، تلةج ادلي٨ ٔجؽ الٮ٬ةب ث٨ يلع الكجيك خمخرص ؼتلات الشافكيث الهربى (188
دمةدل اثلة٩ةح  27 دةريغ ا٣جكغ/كقٍ،  خبٍ مرشيق٠ذجخ نكؼح ، ٬( 771)
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ـ ك/  .17.5×27س. املٞةةس/  27. املكُؿة/ 653/ الىٛعةتٔؽد ، 878٬
ؽ، ٚ٭ؿس املؼُٮَةت املعٛٮّح  ي ازخـا٩ح ا٣ٕة٦ح ثةلؿيةط )ػـا٩ح  179

ٚ٭ؿس . 11713ثةزخـا٩ح احلكجةح ر٥ٝ/  ك٦٪٫ نكؼح مىٮرة .318األكٝةؼ(/ 
 .922\2ٝك٥ اتلةريغ كالؿظالت كاإلصةزات/ 

ٔفيات الططاةث  (189 ، أو حاريظ اةَ ضشؽ اإلـالمومئك ٌِخىه اإلقالم ة
ٔال األوائو ]٫٤ٕ٣/  (1)اهليريم يػ واىكييً الؾاعؽ املطيػ يف أض احلافو الـٔ

ال  نكؼح خبٍ مرشيق[، (999٬) ل٧٤ٮىل مىُىف ث٨ ظك٨ اجل٪ةيب، واألواعؽ
ٔؽد ٬، 993 دةريغ ا٣جكغ/، ثأس ث٫ م٤ٮف، اجلةقغ/ الكةؽ يلع كد٬ٮش ظ٤يب

ٚ٭ؿس ٝك٥ . 1577خ ح/  .17×26س. املٞةةس/  25. املكُؿة/ 271األكراؽ/ 
 .1717\2اتلةريغ كالؿظالت كاإلصةزات/ 

ٔفلات ٌَِٓ واىكاةػات اىجفاء ُطيطث (197 ، أليب ا٣ٕجةس (2)املفيٍات وذنؽ امل
، اجلةقغ/ رشيق نكغ ٦ٕذةدخبٍ م ٬(، 844)اث٨ الؿقةـ  أمحؽ ث٨ أيب ثكؿ

. 296ٔؽد الىٛعةت/  ـهثة٣ٞة٬ؿة. 833 دةريغ ا٣جكغ/خبٍ املؤ٣ٙ، 
ؽ، ٚ٭ؿس املؼُٮَةت  137ـ ك/  .16.5×12.5س. املٞةةس/  19املكُؿة/ 

 . 327املعٛٮّح  ي ازخـا٩ح ا٣ٕة٦ح ثةلؿيةط )ػـا٩ح األكٝةؼ(/ 

 
                                                      

١٬ؾا ذ٠ؿ اق٫٧ كاق٥ مؤ٫ٛ٣  ي أيرس كرٝح، كيجؽك أف نكبذ٫ الث٨ ظضؿ  ا٣ٕ٪ٮاف/كرد ثٕؽ  -(1)
٬. ٬985، كال١ذةب ي٧يض  ي رسد األظؽاث ظىت ق٪ح 974سِل نكجح ػةَبح أل٫٩ دٮيف اعـ اهلة

ظٮاؿ األكاا٢ احلة٢ٚ الٮقةٍ كا٣ٕة٥٤ الـاػؿ املعةٍ  ي أ)ك٢ٕ٣ االق٥ احلٞةٌف ل١٤ذةب ٬ٮ 
ٚ٭ؿس ٝك٥ اتلةريغ كالؿظالت ٬(. 999ل٧٤ٮىل مىُىف ث٨ ظك٨ اجل٪ةيب ) (كاألكاػؿ

 .1717\1كاإلصةزات/ 
 ردج٫ ىلع زالث َجٞةت  ي دؿاص٥ م٭ريات ا٣جكةء. - (2)
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 واىكؽوض ابلالغث

 793ث٨ ٔجؽ اهلل قٕؽ ادلي٨ اتلٛذةزاين )ملكٕٮد ث٨ ٧ٔؿ  ،املفخاح حيغيص (191
، نكؼح دة٦ح  ي جمرل ًؼ٥ خبٍ مرشيق. اجلةقغ/ ظةد٥ ث٨ مٕجةف ٬(

. ٬261. ٔؽد األكراؽ/ 977دمةدل األكىل  5، دةريغ ا٣جكغ/ ا٣ٛة٠٭ةين
. ٚ٭ةرس ازخـا٩ح ا٣ٕةةمةح/ 789. خ ع/ 15.5×21س. املٞةةس/  21املكُؿة/ 

 . ثأكهلة ٝةؽ د٤٧ٟ  ي اق٥ قةؽم محـة ث٨ ٔجؽ اهلل.3/922

، ملع٧ؽ ث٨ حم٧ؽ ث٨ ادل٣يج رفف ضاسب اىكئن اىغامؾة قَ نِٔز الؽامؾة (192
نكؼح دة٦ح ق٤ة٧ح خبٍ مرشيق. اجلةقغ/ حم٧ؽ ث٨ ٩ٮر ، ٬( 947ا٣ٕس٧ةين )

٬. ٔؽد 981ريةٓ األكؿ  18، دةريغ ا٣جكغ/ ادلي٨ ث٨ احلك٨ اجلؿيؿم
. ٚ٭ةرس 234/4. خ ع/ 14.5×19.5س. املٞةةس/  23. املكُؿة/ 43األكراؽ/ 

 . 3/639ازخـا٩ح ا٣ٕةةمةح/ 

ملكٕٮد ث٨ ٧ٔؿ ث٨ ٔجؽ اهلل قٕؽ ادلي٨ ،  حيغيص املفخاحاملؽٔل ىلع رشح (193
، نكؼح دة٦ح ٔذةٞح م١ذٮيح خبٍ مرشيق دمة٢ صؽا ٬( 793اتلٛذةزاين )

رصت  9، دةريغ ا٣جكغ/ م٤ٮف. اجلةقغ/ أمحؽ ث٨ حم٧ٮد ث٨ ٔس٧ةف ا٣ربدكدم
ث٭ة س،  21، املكُؿة/ 13×18. املٞةةس/ 267 ـه ي مرص. ٔؽد األكراؽ/ 774

 .176. ٚ٭ؿس خمُٮَةت ابلالٗح كا٣ٕؿكض/ 3412ٕٞةجح كَؿر. خ ح/ د

ٔد (194 مح٨ الكةٮيط ؿ، جلالؿ ادلي٨ ٔجؽ الاجلٍان يف قيً املكاين وابليان قل
، نكؼح ٦٪ٞٮ٣ح ٨٦ نكؼح املؤ٣ٙ خبٍ مرشيق حتٞةٜ. اجلةقغ/ حم٧ؽ ٬(911)

٬. ٔؽد األكراؽ/ 973وٛؿ  9، دةريغ ا٣جكغ/ ث٨ يلع ث٨ أمحؽ ادلاكدم املةليك
 . ٚ٭ةرس ازخـا٩ح736/4. خ ع/ 13×17س. املٞةةس/  17. املكُؿة/ 51
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 . ٦٪٫ نكؼح ثةزخـا٩ح احلكجةح كنكؼح ثٮزاف.3/757ا٣ٕةةمةح/ 

، ٬(816، ٣ٌٕل ث٨ حم٧ؽ املٕؿكؼ ثةلرشيٙ اجلؿصةين )ىلع املفخاح املطتاح (195
م١ذٮيح خبٍ مرشيق صةؽ رٝةٜ م٤ٮف. اجلةقغ/ يٮقٙ ث٨ نكؼح دة٦ح 

. 14×23.5. املٞةةس/ 379ٔؽد األكراؽ/   882.٬. دةريغ ا٣جكغ/ يٕٞٮب
. ٚ٭ؿس خمُٮَةت ابلالٗح 3715دٕٞةجح. خ ح/ ث٭ة س،  19املكُؿة/ 

 . د١٤٧٭ة ق٤ة٧ةف ث٨ حم٧ؽ احلٮات.128كا٣ٕؿكض/ 

جكغ/ ا٣ٕرش دةريغ ا٣، ٬(745، ل٤ضالؿ ا٣ٞـكيين )حيغيص املفخاح ٌفخاح (196
 ×185 س. املٞةةس/ 23. املكُؿة/ 127ٔؽد األكراؽ/  777.٬األكؿ ٨٦ مٮاؿ 

د. ٚ٭ؿس املؼُٮَةت ا٣ٕؿيةح املعٛٮّح  ي ازخـا٩ح ا٣ٕة٦ح  594ك/ . ـ 265
 .377-376\1ثةلؿيةط )ا٣ٞك٥ اثلةين(/ 
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 ثــاليغ

ـء ٬(393 )ث٨ محةد اجلٮ٬ؿم ا٣ٛةرايب إق٧ةٔة٩٢رص  أليب، الططاح (197 ، ٦٪٫ اجل
٬. ٔؽد 727دةريغ ا٣جكغ/ وٛؿ األكؿ ٍٚٞ خبٍ مرشيق صةؽ من١ٮؿ، 

د. ٚ٭ؿس  1778ك/ . ـ  315 ×195  س. املٞةةس/ 23. املكُؿة/ 357األكراؽ/ 
ـا٩ح ا٣ٕة٦ح ثةلؿي ح  ي ازخ ةت ا٣ٕؿيةح املعّٛٮ  .361\1ةط )ا٣ٞك٥ اثلةين(/ املؼَُٮ

، 17ج   ،٬( 377)، أليب ٦٪ىٮر حم٧ؽ ث٨ أمحؽ اهلؿكم نخاب حٓؼيب اليغث (198
يلع ث٨ حم٧ؽ ث٨ وؽٝح ث٨ مبةت  /اجلةقغصةؽ،  نكؼح خبٍ مرشيق

 19ُؿة/ . املك469ٔؽد الىٛعةت/ . ٬ 653 دةريغ ا٣جكغ/  ازخٛةيج احل٪يف،
ؽ، ٚ٭ؿس املؼُٮَةت املعٛٮّح  ي ازخـا٩ح  167ـ ك/  .32×23س. املٞةةس/ 

   .241ا٣ٕة٦ح ثةلؿيةط )ػـا٩ح األكٝةؼ(/ 

ؽ (199 ٔاقٓاييف ق املْؾ ، نكؼح دة٦ح ٬( 911، جلالؿ ادلي٨ الكةٮيط )ٔم اليغث وأُ
، دةريغ النةٚيع (1)اثؿا٬ة٥ ث٨ ....اجلةقغ/ ٠ذجخ خبٍ مرشيق )نكغ( دمة٢، 

قُؿا، املٞةةس/  23كرٝح، املكُؿة/  219ٔؽد األكراؽ/ ٬. 963ا٣جكغ/ 
ةت ال٤٘ح/2546، ث٭ة دٕٞةجح ٦ةا٤ح. خ ح/ 13×17.5  .178-177  . ٚ٭ةرس خمَُٮ

حم٧ؽ ث٨ يلع ، لن٭ةب ادلي٨ أمحؽ ث٨ املطتاح املِري يف غؽيب الرشح الهتري (277
، ك٬ٮ ػٍ خبػ املؤىف ُفف٬ّ(، نكؼح دة٦ح م١ذٮيح  777احل٧ٮم ) ا٣ٛةٮَل

مرشيق )نكغ( كاًط ال ثأس ث٫ منٮب ثةحل٧ؿة. دةريغ ا٣جكغ/ أكاػؿ ذم 
قُؿا، املٞةةس/  25كرٝح، املكُؿة/  289ٔؽد األكراؽ/ ٬. 737احلضح ق٪ح 

 .179-178  . ٚ٭ةرس خمُٮَةت ال٤٘ح/11712، ث٭ة دٕٞةجح ٦ةا٤ح. خ ح/ 18.5×26

                                                      

 ٠ؾا  ي ا٣ٛ٭ةرس. - (1)
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 اجلطٔ والرص 

، ٬( 911، جلالؿ ادلي٨ ٔجؽ الؿمح٨ الكةٮيط )واجلـائؽ اجلطٔيث هاألشتا (271
ٔؽد ٬. 981ـ حمؿ 19دةريغ ا٣جكغ/ نكؼح ٦جذٮرة األكؿ خبٍ مرشيق دمة٢. 

. ث٭ة دٕٞةجح. خ 18×27.7قُؿا، املٞةةس/  29كرٝح، املكُؿة/  165األكراؽ/ 
 .36  . ٚ٭ؿس خمُٮَةت اجلعٮ كالرصؼ/8937ح/ 

، نكؼح دة٦ح خبٍ مرشيق ٬( 672)، ملع٧ؽ ث٨ ٔجؽ اهلل ث٨ ٦ةلٟ األىفيث (272
ٔؽد األكراؽ/ ٬. 881ريةٓ األكؿ  ٣22جكغ/ كاًط م٤ٮف كمن١ٮؿ. دةريغ ا

. ث٭ة د٤٧ٟ ثةلرشاء  ي  16×24أقُؿ، املٞةةس/  5كرٝح، املكُؿة/  179
 .46  . ٚ٭ؿس خمُٮَةت اجلعٮ كالرصؼ/5635اجل٭ةيح. خ ح/ 

 ٬(، 377) اث٨ أثةف ا٣ٛةريس، ل٤عك٨ ث٨ أمحؽ واتلهٍيث يف اجلطٔ إليغاحا (273
ػةدل ث٨ ٧ٔؿ ث٨ حم٧ٮد ث٨ حم٧ؽ  اجلةقغ/ظك٨ من١ٮؿ،  نكؼح خبٍ مرشيق

ٔؽد ، ٬ 612ذم ا٣ٕٞؽة ق٪ح  17دةريغ ا٣جكغ/ صـآف،  ث٨ محـة احلؿدربيت، 
ؽ، ٚ٭ؿس  222ـ ك/  .16.5×23.5س. املٞةةس/  21. املكُؿة/ 225الىٛعةت/ 

ـا٩ح ا٣ٕة٦ح ثةلؿي ح  ي ازخ ةت املعّٛٮ ـا٩ح األكٝةؼ(/ املؼَُٮ    .215ةط )ػ

ٔائػ وحكٍيو امللاضػ تفٓيو (274 ، ٬( 672، ملع٧ؽ ث٨ ٔجؽ اهلل ث٨ ٦ةلٟ )اىف
حم٧ؽ ٔجؽ  أيباحلك٨ يلع ث٨  أثٮنكؼح ٝؽي٧ح خبٍ مرشيق ٦ٕذةد. اجلةقغ/ 

س.  29. املكُؿة/ ٬27. ٔؽد األكراؽ/ 724احلك٨، دةريغ ا٣جكغ/  أيباهلل ث٨ 
. ٦٪٫ نكؼح 3/714. ٚ٭ةرس ازخـا٩ح ا٣ٕةةمةح/ 626. خ ع/ 16×23املٞةةس/ 

 خبـا٩ح اجلة٦ٓ ال١جري ثٮزاف كنكؼذةف ثةزخـا٩ح ا٣ٕةةمةح.

ٔائػ حٍٓيػ (275 ٔاقػ ىلع تفٓيو اىف ملعيي ادلي٨ حم٧ؽ ث٨ يٮقٙ ٩ةّؿ  ،اىل
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 /٬(778اجلحل )

  نكؼح ألظؽ دال٦ؾة املؤ٣ٙ اغيح  ي اإلدٞةف خبٍ مرشيق ثمذةز.  /1ج
٬. 773مٮاؿ  17، دةريغ ا٣جكغ/ اجلةقغ/ حم٧ؽ ث٨ حم٧ؽ ابلةيه احل٪جٌل

، 5/1. خ ع/17×25س. املٞةةس/  25. املكُؿة/ 169ٔؽد األكراؽ/ ج/ 
  .3/551ح/ ٚ٭ةرس ازخـا٩ح ا٣ٕةةمة

  نكؼح  ي جمرل ًؼ٥ خبٍ مرشيق. اجلةقغ/ حم٧ؽ ث٨ حم٧ؽ ابلةيه 2ج /
. ٬233. ٔؽد األكراؽ/ 774دمةدل اثلة٩ةح  18احل٪جٌل، دةريغ ا٣جكغ/ 

، ٚ٭ةرس ازخـا٩ح 5/2. خ ع/ 17×25س. املٞةةس/  25املكُؿة/ 
 .3/552ا٣ٕةةمةح/ 

 ٬(، 977)٨ ٔحىس ، جلٮر ادلي٨ األم٧ٮين يلع ث٨ حم٧ؽ ثحٔعيص اتلٔعيص (276
ٔؽد ٬. 987مٮاؿ  6نكؼح دة٦ح خبٍ مرشيق ظك٨ م٤ٮف، دةريغ ا٣جكغ/ 

. ث٭ة دٕٞةجح 17.5×25قُؿا، املٞةةس/  31كرٝح، املكُؿة/  236األكراؽ/ 
 .134. ٚ٭ؿس خمُٮَةت اجلعٮ كالرصؼ/ 5531كػؿكـ. خ ح/ 

، ، أليب احلك٨ امل١ىن ثةث٨ أـ ٝةق٥ املؿادم ادلاين يف ضؽو  املكايناجلىن (277
نكؼح دة٦ح ق٤ة٧ح خبٍ مرشيق. اجلةقغ/ ٔجؽ اهلل ث٨ ٔجؽ الؿزاؽ اجل٪ةيج 

. املكُؿة/ ٬127. ٔؽد األكراؽ/ 975حمؿـ  27ا٣جكغ/  ، دةريغاملةليك األز٬ؿم
. 3/637. ٚ٭ةرس ازخـا٩ح ا٣ٕةةمةح/ 232. خ ع/ 13.5×18س. املٞةةس/  22

 د٤ٕةٜ/  ي أكؿ ا٣جكؼح ٝةؽ د٤٧ٟ لكةؽم محـة ث٨ ٔجؽ اهلل.

يق، نكؼح خبٍ مرش، ملع٧ؽ ا٣ٛةريض احل٪جٌل ،رشح األىفيث ًلةَ ٌالم (278
دحل٢ خمُٮَةت دار ال١ذت اجلةرصيح  ، 2778د ف/   ٬. 959 دةريغ ا٣جكغ/

 .187ثذ١َ٧ؿكت/ 

، نكؼح ٩ٛحكح خبٍ مرشيق نكيخ ، ملؤ٣ٙ جم٭ٮؿرشح األىفيث ًلةَ ٌالم (279
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 13، دةريغ ا٣جكغ/ ثةأللٮاف.اجلةقغ/ حم٧ؽ ث٨ أيب ثكؿ ث٨ إثؿا٬ة٥ النةٚيع
. خ ع/ 19×26س. املٞةةس/  23. املكُؿة/ ٬129. ٔؽد األكراؽ/ 738مٮاؿ 

 .3/763. ٚ٭ةرس ازخـا٩ح ا٣ٕةةمةح/ 756

 /٬( 749، بلؽر ادلي٨ احلك٨ ث٨ ٝةق٥ املؿادم )رشح اىتفٓيو (217

  ة املؤ٣ٙ خبٍ مرشيق نكيخ. ٦٪٫ نكؼذةف / نكؼح ٠ذجخ  ي ظةة1ج
 27، دةريغ ا٣جكغ/ احلكجةح. اجلةقغ/ ٔجؽ املٮ٨٦ ث٨ أيب يٮقٙ ثةزخـا٩ح
س. املٞةةس/  37. املكُؿة/ ٬217. ٔؽد األكراؽ/ 753رصت 

 . 3/581. ٚ٭ةرس ازخـا٩ح ا٣ٕةةمةح/ 116/1. خ ع/ 17.5×24.6
  خبٍ مرشيق نكيخ. اجلةقغ/ ٔجؽ املٮ٨٦ ث٨ أيب / نكؼح ٠ذجخ 2ج

 23. املكُؿة/ ٬247. ٔؽد األكراؽ/ 753رصت  27يٮقٙ، دةريغ ا٣جكغ/ 
 . 3/582. ٚ٭ةرس ازخـا٩ح ا٣ٕةةمةح/ 116/2. خ ع/ 17.4×5س. املٞةةس/ 

 /٬( 975) ، زخةدل ث٨ ٔجؽ اهلل ث٨ أيب ثكؿ اجلؿصةكم األز٬ؿمرشح اىتفٓيو (211

  27/ نكؼح خبٍ املؤ٣ٙ كيه ٦جةٌَّذ٫ خبٍ مرشيق. دةريغ ا٣جكغ/ 1ج 
س.  27. املكُؿة/ ٬249. اجلةقغ/ مؤ٫ٛ٣. ٔؽد األكراؽ/ 892مٕجةف 

  .3/588ا٩ح ا٣ٕةةمةح/ . ٚ٭ةرس ازخـ147/1. خ ع/ 15.7×22.3املٞةةس/ 

  27/ نكؼح خبٍ املؤ٣ٙ كيه ٦جةٌَّذ٫ خبٍ مرشيق. دةريغ ا٣جكغ/ 2ج 
س.  27. املكُؿة/ ٬181. اجلةقغ/ مؤ٫ٛ٣. ٔؽد األكراؽ/ 892مٕجةف 

 .3/589. ٚ٭ةرس ازخـا٩ح ا٣ٕةةمةح/ 147/2. خ ع/ 15.5×22املٞةةس/ 

٦جذٮرة األكؿ نكؼح ، ، ملع٧ؽ ث٨ ٔجؽ اهلل ث٨ ٦ةلٟرشح الاكفيث الشافيث (212
دحل٢ خمُٮَةت دار ال١ذت ، 746د ف/ ٬، 742 دةريغ ا٣جكغ/، خبٍ مرشيق

 .61اجلةرصيح  ثذ١َ٧ؿكت/ 

نكؼح خبٍ مرشيق، دةريغ ، رشح الاكفيث ًلةَ احلاسب، ملؤىف غري ٌؼنٔر (213
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ُٮَةت دار ال١ذت اجلةرصيح  دحل٢ خم، 2386د ف/ ٬، 729 ا٣جكغ/
 .156ثذ١َ٧ؿكت/ 

، نكؼح ، ل٤كةؽ الرشيٙ أيب َة٣ت ث٨ يلع ث٨ حم٧ؽرشح اليب يف اجلطٔ (214
. ٬16. ٔؽد األكراؽ/ ٦844جذٮرة األػري خبٍ مرشيق. دةريغ ا٣جكغ/ 

ازخـا٩ح  . ٚ٭ةرس57/1. خ ع/ 18.5×27.5س. املٞةةس/  27املكُؿة/ 
 .3/572ا٣ٕةةمةح/ 

، ملؤ٣ٙ جم٭ٮؿ ك٫٤ٕ٣ يلع ث٨ حم٧ؽ ا٤ٞ٣ىةدم رشح نخاب اجلٍو يف اجلطٔ (215
اجلةقغ/ ٬.  972م١ذٮب خبٍ مرشيق. دةريغ ا٣جكغ/ ريةٓ األكؿ  ٬(،891)

ح وٕت ا٣ٞؿاءة. خ مٟ/ ، (1).......ٔجؽ ا٣يح ث٨ يلع ، 437ك٬ٮ خمؿكـ ثةألًر
 .376ٮَةت اجلة٦ٓ ال١جري ث١٧٪ةس/ خمُٚ٭ؿس 

، بلؽر ادلي٨ ث٨ ٔجؽ الؿظة٥ ا٧ٕ٣ؿم املةالين، د٧٤ةؾ رشح املغين يف اجلطٔ (216
 م١ذٮب خبٍ مرشيق. 871٬اجلةريؿدم، اكف ظةة ق٪ح « امل٘ين» مؤ٣ٙ

 ـهأك 772وٛؿ  17دةريغ ا٣جكغ/ ، جمؽكؿ. اجلةقغ/ ٔجؽ ا٣يح ث٨ املؿظٮـ )...(
. ٬77. ٔؽد األكراؽ/ 9 ـهأك ٗري ذلٟ ٨٦ اتلٮاريغ امل٧ذؽة ثٕؽ ثؽايح ؽ 972

ٮَةت اجلة٦ٓ خمُ، ٚ٭ؿس 437، خ مٟ/ 19 ×11 ٞةةس/س. امل 19املكُؿة/ 
 .377ال١جري ث١٧٪ةس/ 

ؽيث يف قيً اىكؽبيث (217 يب ثكؿ أ، زخةدل ث٨ ٔجؽ اهلل ث٨ رشح امللػٌث األْز
اجلةقغ/ أمحؽ ، نكؼح دة٦ح خبٍ مرشيق )نكغ( ال ثأس ث٫. ٬( 975)األز٬ؿم 

٬. 767دمةدل األكىل  12دةريغ ا٣جكغ/ . كازي٨ احلةج رمٌةف الؿ٬ةِل ث٨
. دٕٞةجح أظةة٩ة  15.5×21كرٝح، املكُؿة/ خمذ٤ٛح، املٞةةس/  36ٔؽد األكراؽ/ 

                                                      

 ٠ؾا  ي األو٢. - (1)
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 .331  . ٚ٭ؿس خمُٮَةت اجلعٮ كالرصؼ/13318. خ ح/ أٚٞةح كأظةة٩ة٦ةا٤ح 

 911، جلالؿ ادلي٨ ٔجؽ الؿمح٨ الكةٮيط )يػة يف رشح اىفؽيػةاملؽاىف الفك (218
اجلةقغ/ حم٧ؽ ث٨ ظك٨ نكؼح ٦جذٮرة األكؿ خبٍ مرشيق ٚةريس،  ٬(،

٨٦ نكؼح نكؼخ  نكؼ٭ة، ظةر ابلىري اجلىةيب اجلٌل النةٚيع ا٧٘٣ؿم
كرٝح،  117ٔؽد األكراؽ/ ٬. 967وٛؿ  29دةريغ ا٣جكغ/ ٨٦ أو٢ مؤ٣ٛ٭ة. 

. 15 38. ث٭ة دٕٞةجح أٚٞةح. خ ح/ 17.5×27قُؿا، املٞةةس/  33املكُؿة/ 
 .382   ٚ٭ؿس خمُٮَةت اجلعٮ كالرصؼ/

، تلٌف ادلي٨ أيب ا٣ٕجةس ث٨ حم٧ؽ املِطف ٌَ الالكم ىلع ٌغين اةَ ْشام (219
اجلةقغ/ نكؼح دة٦ح خبٍ مرشيق )نكغ( ردمء م٤ٮف.  ٬(، 872)الن٧ين 

 261ٔؽد األكراؽ/ ٬. 885ريةٓ األكؿ  15دةريغ ا٣جكغ/ . حم٧ؽ ٔجؽ اهلل
ٚ٭ؿس  .5532خ ح/  18×25.5قُؿا، املٞةةس/  35كرٝح، املكُؿة/ 

 .477  خمُٮَةت اجلعٮ كالرصؼ/

ث اىؽؽ  وشؼور اذلْب (227 ، جلالؿ ادلي٨ اجلهج ىلع الاكفيث والشافيث وُْؾ
نكؼح دة٦ح خبٍ مرشيق )نكغ( ظك٨. ، ٬( 911ٔجؽ الؿمح٨ الكةٮيط )

قُؿا،  31املكُؿة/  كرٝح، 157ٔؽد األكراؽ/ ٬. 982مٮاؿ  19دةريغ ا٣جكغ/ 
. ٚ٭ؿس خمُٮَةت اجلعٮ 934. ث٭ة دٕٞةجح أٚٞةح. خ ح/ 18×27املٞةةس/ 
 .424  كالرصؼ/

ٔافيث يف رشح الاكفيث (221 نكؼح دة٦ح   ٬(، 715قرتاثةدم )، حلك٨ ث٨ حم٧ؽ األال
يب ثكؿ ث٨ أدر ث٨ ٍ مرشيق. اجلةقغ/ ٔجؽ ا٣ٞةق٤ة٧ح  ي كرؽ وٞة٢ خب

. 17،5×26،5س. املٞةةس/  17 ـهاملكُؿة/ 887مٮاؿ  4، دةريغ ا٣جكغ/ قٕةؽ
دة٦ح خبٍ أػؿل نكؼح  .3/733. ٚ٭ةرس ازخـا٩ح ا٣ٕةةمةح/ 688خ ع/ 

 13دةريغ ا٣جكغ/ ، اجلةقغ/ أيٮب اث٨ أ٦ري ظ٤ش ادلكَلمرشيق )نكغ( دمة٢. 
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قُؿا،  23كرٝح، املكُؿة/  81ٔؽد األكراؽ/ .  ـه ي ٦ؽي٪ح ظ٤ت797رصت 
. ٚ٭ؿس خمُٮَةت اجلعٮ 11673. ثؽكف دٕٞةجح. خ ح/  17.5×25.5املٞةةس/ 

. د٤ٕةٜ/ يٮصؽ  ي آػؿ٬ة د٤٧ٟ ثةق٥ النةغ زادق ٔجؽ الى٧ؽ 441كالرصؼ/ 
 1276٬ دةريغ ا٣جكغ/ ،املٛيت  ي لٮاء ٠ؿيالء

ٔاب يف اهلادي (222 ، ملع٧ؽ ث٨ أيب الٮٚة املٕؿكؼ ثةث٨ اإلقؽاب إىل ؼؽق الط
ػةدل ث٨ ظك٨ من١ٮؿ، اجلةقغ/ نكؼح خبٍ مرشيق  ٬(،626ا٣ٞجةيص )

ذم ا٣ٕٞؽة  ٧ٔ17ؿ ث٨ حم٧ٮد ث٨ حم٧ؽ ث٨ محـة احلؿدربيت، دةريغ ا٣جكغ/ 
ـ ك/  .16.5×23.5س. املٞةةس/  21. املكُؿة/ 92ٔؽد الىٛعةت/ . ٬ 612
ؽ، ٚ٭ؿس املؼُٮَةت املعٛٮّح  ي ازخـا٩ح ا٣ٕة٦ح ثةلؿيةط )ػـا٩ح  222

   .218األكٝةؼ(/ 
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- 1 - 
 املِؽق

اىث الشٍفي حتؽي (223 ٔاقػ املِؽليث يف رشح الـؽ  ، ملع٧ٮد ث٨ حم٧ؽ الؿازمثاىل
، 1888د ف/  ٬. 857 دةريغ ا٣جكغ/، نكؼح خبٍ مرشيق، «ا٣ُٞت اتلعذةين»

 .127دحل٢ خمُٮَةت دار ال١ذت اجلةرصيح  ثذ١َ٧ؿكت/ 

، نكؼح دة٦ح ، ل٤نةغ الكةؽضاشيث الفيػ ىلع رشح اىلؽب ىلع الشٍفيث (224
. املكُؿة/ 76ٔؽد األكراؽ/  952.٬دةريغ ا٣جكغ/ ق٤ة٧ح خبٍ ٚةريس ديٮاين. 

. 3/974. ٚ٭ةرس ازخـا٩ح ا٣ٕةةمةح/ 655. خ ع/ 13.5×19س. املٞةةس/  12
 دٮصؽ ٦٪٫ نكؼح أػؿل ثةزخـا٩ح ا٣ٕةةمةح.

ٔار (225 ٔاٌف األرسار يف رشح ٌؽاىف األُ ، ملع٧ؽ ضاشيث الرشيف اجلؽساين ىلع ل
، نكؼح خبٍ مرشيق نكيخ. دةريغ ٬( 838)٨ يلع اث٨ الرشيٙ اجلؿصةين ث

. خ 14.5×21.5. املكُؿة/ خمذ٤ٛح. املٞةةس/ ٬161. ٔؽد األكراؽ/ 937ا٣جكغ/ 
 ي م٤ٟ اعمؿ ث٨ ٔجؽ اهلل  خ. اك3/911٩. ٚ٭ةرس ازخـا٩ح ا٣ٕةةمةح/ 697/1ع/ 

 ٬. ك٦٪٫ نكؼح زة٩ةح ثةزخـا٩ح ا٣ٕةةمةح.986ٕـيـم األز٬ؿم ق٪ح ا٣

اىث  اىربْاُيثاىفؽائػ  (226 ٔائػ اىفِاريث ىلع الـؽ ، ٣رب٬ةف األذرييثيف حتليق اىف
دٝةٜ  ٢، م١ذٮيح خبٍ مرشيق )ٚةريس( دمةادلي٨ ث٨ ٧٠ةؿ ادلي٨ ث٨ محةؽ

، دةريغ ا٣جكغ/  ي ظ٤ت حم٧ؽ الرشيٙ الىةركظةينةقغ/ اجلمنٮب ثةحل٧ؿة 
قُؿا، املٞةةس/  24كرٝح، املكُؿة/  22ٔؽد األكراؽ/ ٬. 775ذم ا٣ٕٞؽة ق٪ح 

. ٚ٭ؿس ال١ذت املؼُٮَح  ي احل٧١ح ٦12627ةا٤ح. خ ح/  ، ث٭ة دٕٞةجح12×19
ٓ/ ابلعر كامل٪ةّ كآدابكامل٪ُٜ   .151ؿة كالًٮ
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- 1 - 
 بـــاىؽ

نكؼح خبٍ  ٬(،597محؽ ا٣ٞالنيس الك٧ؿٝ٪ؽم )، ملع٧ؽ ث٨ أاألكؽاةاذيَ (227
 27. املكُؿة/ 14ٔؽد األكراؽ/ ٬. 717مرشيق ٦ذٮقٍ اجلٮدة. دةريغ ا٣جكغ/ 

كالىةؽ٣ح كابلةُؿة  . ٚ٭ؿس ا٣ُت9122. خ ح/ 16.5×23س. املٞةةس/ 
 . 32كاحلةٮاف كاجلجةت/ 

ؽ (228 ، ملٮىس ث٨ إثؿا٬ة٥ ث٨ مٮىس ث٨ اجلفحؿ يف رشح أرسٔزة الؽئحؿ اجلْٔ
، نكؼح م١ذٮيح خبٍ مرشيق صةؽ. اق٥ ٬(876حم٧ؽ املذُجت ابل٘ؽادم )

ٔؽد األكراؽ/ ٬. 939وٛؿ  دةريغ ا٣جكغ/. احلكةين (1)اجلةقغ/ إق٧ةٔة٢ ......
. ٚ٭ؿس ا٣ُت 6787. خ ح/ 13.5×21س. املٞةةس/  23. املكُؿة/ 246

ٚ٭ؿس ٠ذت ا٣ُت كا٣ٛالظح . 92كالىةؽ٣ح كابلةُؿة كاحلةٮاف كاجلجةت/ 
ةت ٨٦ ٩ٮادر ٦٪ذؼج. 255ةح ثةلؿيةط/ جكاجلجةت املعٛٮّح ثةزخـا٩ح احلك

 .191املؼُٮَةت/ 

اىث يف ٌػاواة وسف املفاضو (229  ٬(، 619)، ملع٧ؽ ث٨ يلع الك٧ؿٝ٪ؽم ـر
ٔؽد ٬. 744دمةدل األكىل  27. دةريغ ا٣جكغ/ م١ذٮب خبٍ مرشيق  دٝةٜ

د. ٚ٭ؿس  578ك/ م٥٤. ـ  187×267ةس/ س. املٞة 33. املكُؿة/ 1األكراؽ/ 
ح  ي ازخـا٩ح ا٣ٕة٦ح ثةلؿيةط )ا٣ٞك٥ اثلةين(/  املؼُٮَةت ا٣ٕؿيةح املعّٛٮ

2\347. 

، زخرض ث٨ يلع ث٨ ازخُةب الن٭ري حبةيج ثةمة األـلام ودواء اآلًلم شفاء (237
يٮنف ث٨ أمحؽ ث٨  اق٥ اجلةقغ/. نكؼح خبٍ مرشيق، ٬(877)اكف ظةة اعـ 

                                                      

 ٠ؾا  ي األو٢. - (1)
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ٔؽد ٬. 977دمةدل األكىل  9 دةريغ ا٣جكغ/، ٔجؽ اهلل ادلاليش املةليك
. ٚ٭ؿس 8425خ ح/ ، 18×26.5س. املٞةةس/  33. املكُؿة/ 477األكراؽ/ 

٦جذٮرة  نفغث أعؽى. 197حلةٮاف كاجلجةت/ ا٣ُت كالىةؽ٣ح كابلةُؿة كا
مىُىف املذُجت ث٨ ٔجؽ  اق٥ اجلةقغ/األكؿ م١ذٮيح خبٍ مرشيق ظك٨. 

س.  25. املكُؿة/ 417ٔؽد األكراؽ/ ٬. 965رمٌةف  15 دةريغ ا٣جكغ/اهلل، 
. ٚ٭ؿس ا٣ُت كالىةؽ٣ح كابلةُؿة كاحلةٮاف 1785. خ ح/ 21×31املٞةةس/ 
ُت كا٣ٛالظح كاجلجةت املعٛٮّح ثةزخـا٩ح ٚ٭ؿس ٠ذت ا٣. 197كاجلجةت/ 

 .247احلكجةح ثةلؿيةط/ 

، ٬( 619)، ملع٧ؽ ث٨ يلع الك٧ؿٝ٪ؽم رشبث ليٍؽىضواأل األغؼيثنخاب  (231
. 22ٔؽد األكراؽ/ ٬. 744دةريغ ا٣جكغ/ م١ذٮب خبٍ مرشيق  دٝةٜ. 

د. ٚ٭ؿس املؼُٮَةت  578ك/ ٥٤. ـ م 187×267س. املٞةةس/  33املكُؿة/ 
 .338\2ا٣ٕؿيةح املعٛٮّح  ي ازخـا٩ح ا٣ٕة٦ح ثةلؿيةط )ا٣ٞك٥ اثلةين(/ 

نكؼح   ٬(، 427، أليب ا٣ٞةق٥ ػ٤ٙ ث٨ ٔجةس الـ٬ؿاكم )اىؽبنخاب  (232
دمةدل  13يغ ا٣جكغ/ دةرخبٍ مرشيق ثةأللٮاف كٚة٭ة رقٮـ اآلالت ا٣ُجةح. 

. ق٥ 17× 5 ,25س. املٞةةس/ 21. املكُؿة/ ٬142. ٔؽد األكراؽ/  797األكىل 
 . 4/1271. ٚ٭ةرس ازخـا٩ح ا٣ٕةةمةح/ 53خ ع/ 

 ٬(، 552، ٣ٛؼؿ ادلي٨ حم٧ؽ ث٨ ٔجؽ ال٤ُةٙ ازخض٪ؽم )املفؽدات نخاب(233
، حم٧ؽ ث٨ أمحؽ ا٣ُةت ا٣ُ٭ؿين اق٥ اجلةقغ/ال ثأس ث٫،  ٍ مرشيقنكؼح خب

س.  27. املكُؿة/ 92ٔؽد األكراؽ/ ٬. 715دمةدل اآلػؿة  25 دةريغ ا٣جكغ/
. ٚ٭ؿس ا٣ُت كالىةؽ٣ح كابلةُؿة 6127خ ح/ ، 16.5×22.5املٞةةس/ 

 . 153كاحلةٮاف كاجلجةت/ 

ٔس (234  ٬(، 687)احلــ الن٭ري ثةث٨ اجلٛحف  أيب، ٣ٌٕل ث٨ ؾ ٌَ اىلأُننخاب امل



 

 

- 85 - 

ٔؽد األكراؽ/ ٬. 744رصت  3دةريغ ا٣جكغ/ م١ذٮب خبٍ مرشيق دٝةٜ، 
د. ٚ٭ؿس املؼُٮَةت  578ك/ ـ  .157×187س. املٞةةس/  33. املكُؿة/ 38

 .342\2ح  ي ازخـا٩ح ا٣ٕة٦ح ثةلؿيةط )ا٣ٞك٥ اثلةين(/ ا٣ٕؿيةح املعٛٮّ

، لكٕةؽ ث٨ ٬جح اهلل يف حػةري األمؽاض وٌكؽفث اىكيو واألقؽاض املغين (235
 ظك٨.  نكؼح خبٍ مرشيق، ٬(495ا٣ُجةت ابل٘ؽادم املٕؿكؼ ثة٣ٕنةب )

 17 دةريغ ا٣جكغ/، حم٧ؽ ث٨ حم٧ؽ ث٨ أيٮب ا٣ٞىيب النةٚيع اق٥ اجلةقغ/
، خ 18×26.5س. املٞةةس/  16. املكُؿة/ 179ٔؽد األكراؽ/ ٬. 974مٕجةف 

ٚ٭ؿس  .151. ٚ٭ؿس ا٣ُت كالىةؽ٣ح كابلةُؿة كاحلةٮاف كاجلجةت/ 811ح/ 
 .47عٛٮّح ثةزخـا٩ح احلكجةح ثةلؿيةط/ ٠ذت ا٣ُت كا٣ٛالظح كاجلجةت امل

يَبز ث٨ إثؿا٬ة٥ والشاكوي األمؽاضيف اتلػاوي ٌَ ضِٔ   املِشص (236
 
، دؿدةت أ

. 147ٔؽد األكراؽ/ ٬. 884 دةريغ ا٣جكغ/ظك٨.  نكؼح خبٍ مرشيق، امل٘ؿيب
ُت كالىةؽ٣ح . ٚ٭ؿس ا2165٣. خ ح/ 14×27.5س. املٞةةس/  15املكُؿة/ 

 . 147كابلةُؿة كاحلةٮاف كاجلجةت/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

- 86 - 

- 1 - 
 اىؽتيكيات

ٔاْؽ األضشار،  (237 ؽ األفاكر يف س ألمحؽ ث٨ يٮقٙ اتلةٛةيش ا٣ٞحيس ْز
نكؼح خبٍ مرشيق ثة٣ٖ اإلدٞةف، ثتكٛري ٦٘ؿيب، اجلةقغ/ مةق حم٧ؽ  ٬(،651)

ٔؽد   ـهث١٧ح امل١ؿ٦ح.983دمةدل األكىل  3حم٧ؽ، دةريغ ا٣جكغ/ ث٨ اجلٮر 
٦٪ذؼجةت  .4565، خ ح/ 15.5× 27.5س. املٞةةس/ 11. املكُؿة/ 67األكراؽ/ 

 .٨٦161 ٩ٮادر املؼُٮَةت/ 

ٔان (238 ٔان احلي ػٍ نكيخ،  ٬(، 911، جلالؿ ادلي٨ ٔجؽ الؿمح٨ الكةٮيط )دي
ذم  22، دةريغ ا٣جكغ/ اق٥ اجلةقغ/ حم٧ؽ ث٨ يلع قٮد ث٨ اإلثؿا٬ة٥ احل٪يف

 ي ظةةة املؤ٣ٙ. كذ٠ؿ اجلةقغ أ٫٩ ٢ٞ٩ ٠ذةب ديٮاف  أم ـه972ا٣ٕٞؽة ق٪ح 
ح ذم احلض 11اجلةقغ  ي  أد٫٧اذلي٢ ٚٞؽ  أ٦ةاحلةٮاف ٨ٔ مكٮَّدة الكةٮيط، 

خ ح/ ، 14×27س. املٞةةس/  27املكُؿة/ ، كرٝح 275. ٔؽد األكراؽ/ 972اعـ 
. ٚ٭ؿس ا٣ُت كالىةؽ٣ح كابلةُؿة كاحلةٮاف كػؿكـ ٠سرية . ث٭ة دٕٞةجح2946

 .226كاجلجةت/ 

* 
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 ادلراـث/ ذاُيا
 

 اىجفتث/ -1
 

 %اىجفتث املئٔيث  قػد اىكِاويَ املغؽٔؼات

 17.64 42 ٤ٔٮـ احلؽير .1
 12.18 29 ٤ٔٮـ ا٣ٞؿآف .2
 17.92 26 ا٫ٞٛ٣ كأوٮهل .3
 9.27 22 اجلعٮ كالرصؼ .4
 8.82 21 اتلةريغ كا٣رتاص٥ .5
 8.47 27 األدب .6
 7.98 19 اتلىٮؼ .7
 5.88 14 الكرية اجلجٮيح .8
 5.74 12 كأوٮؿ ادلي٨ ا٣ٕٞةؽة .9
 4.27 17 ا٣ُت .17
 2.52 76 ابلالٗح كا٣ٕؿكض .11
 1.86 74 ال٤٘ح .12
 1.86 74 امل٪ُٜ .13
 1.26 73 املٮأِ.14
 7.84 72 ةةتا٣ُجةٕ .15
 7.84 72 األكراد كاألذاكر .16
 7.42 71 الكةةقح .17
 7.42 71 املٕةمالت .18

 % 155 116 املشٍٔع اىكام
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 ظكت ا٣ٛ٪ٮف امل٤٧ٮًلةح / نكجح املؼُٮَةت2ملك 

 
 ي ازخـاا٨ امل٘ؿيةح  ظكت ٚ٪ٮ٩٭ة امل٤٧ٮًلةح ل٧٤ؼُٮَةت كيٕؽ ٬ؾا ا٣ٕؿض

دة  ي ٬ؾا ابلعر ٝؽ  ٮـ ادلي٨ )احلؽير كا٣ٞؿآف كا٫ٞٛ٣(٤ٔ ٨َّٚ  أفيتجني جلة ، املعؽَّ
ر  ي٤ة٭ة اتلةريغ كاألدب كاجلعٮ، كي٤عٜ ث٭٧ة ، ا٣جكجح املبٮيح هلؾق املؼُٮَةتدىؽَّ

اتلىٮؼ ثجكجح ٦ٞةريح صؽا. ٌٚال ٨ٔ اتلٞؽـ الالٚخ ل٤ُت ىلع ٗريق ٨٦ ا٤ٕ٣ٮـ 
ابلعذح. كال صؿـ أف ٬ؾا اإلظىةء يٌٕؽ ٦ؾ٬ت امل٘ةريح  ي د٤ٌف ا٥٤ٕ٣، ٚ٭٥ 

 يىٮف ىلع/ظؿ
ٔم ادليَ - / دٕؿزؼ أمٮر الرشع ٨٦ األوٮؿ كاملىةدر املرشٝةح ٦جذىغ ال قي

ٗىن ٔ٪٫، ٨٦ أوٌل ادلي٨/ ا٣ٞؿآف ال١ؿي٥ كاحلؽير الرشيٙ، ٌٚال ٨ٔ 
 إ٧ٔةؿ االقت٪جةط كاالقذؽالؿ كاالصذ٭ةد كذلٟ ختىه ا٫ٞٛ٣ كأوٮهل.

ـ ال٤ع٨ كيبني الالكـ كيٕؿؼوالرص  اجلطٔ قييمْ  - املؿٚٮع  / ظةر ث٫ يٞٮز
 ٨٦ امل٪ىٮب، كاملنذٜ ٨٦ اجلة٦ؽ.. إ٣غ.
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/ ك٢ٕ٣ االقذ٘ؿاب ثةد  ٬٪ة، ٤ُٚةملة ا٩ذٞه امل٘ةريح ثإ٧٬ةهل٥ اتلاريظ قيً -
٥٤ٔ ال ي٪ٛٓ كص٭٢ ال  - ي ٩ْؿ٥٬-، كيأ٩٭٥ ال يٮي٭ٮف ث٫، كيأ٫٩ (1)اتلةريغ

كدؿاص٥ ك٦٪ةٝت  قرَينا، ك٬ة حن٨ ٤٩يف أذ٪ةء ظٛةال ث٧ىةدر اتلةريغ يرضُّ 
 !ر ْظالت..، ٚ٭٢ يثجخ ذاؾ احلك٥ إىل اآلف؟ك

ٔم - / تلعكني األق٤ٮب كاحلؾؽ  ي ازخُةثح كامل٪ةّؿة كٝؿض النٕؿ األدب قي
  كقجٟ اجلرث.

 

 /املغؽٔؼات ضفب املؤىفني -1

ؿاٚةة ٦ْة٬ؿ احلةةة ا١ٛ٣ؿيح كا٧٤ٕ٣ةح ىلع ٔ٭ؽ امل٧ةحلٟ ، (2)١ٔكخ ابلج٤ةٗٮ
اء ك٦ٛرسي٨ كٚٞ٭ةء  ٣ٕرص،٨٦ ظةر ثؿكز املؤ٣ٛني املٕؿكٚني ػالؿ ٬ؾا ا ٨٦ ٝؿز

الكةٮيط ٬ؤالء املؤ٣ٛني/  ك٨٦ ك٣٘ٮيني كٚالقٛح ك٦ذلك٧ني.. كمؤرػني كأدثةء كحنةة
كا٣ٞكُالين ؿ كاث٨ ظضح كالنٕؿاين كاجلٮكم كاذل٬يب كاث٨ ٝة٥ اجلٮزيح كاث٨ ظضَ 

 كدةج ادلي٨ الكجيك..الكجيك كدٌف ادلي٨  كاث٨ دٝةٜ ا٣ٕةؽ، كاث٨ دمةٔح كاث٨ ٠سري

                                                      

ك٣ك٨ ٤ٞ٣ح أذ٪ةء أ٢٬ امل٘ؿب ثةتلةريغ ًةع أكرث٥٬، كػيف ىلع ٠سري ٨٦ » يٞٮؿ ال١ذةين/ - (1)
ل١ذةين كمحـة ال١ذةين كحم٧ؽ ، حتٞةٜ/ ٔجؽ اهلل ا1/4. ق٤ٮة األ٩ٛةس/«اجلةس دم٭ٮر٥٬ ك٧ْٕ٦٭٥

، «مؤرػٮ الرشٚةء» ٨٧ً 47-37امل٘ةريح كاتلةريغ/ / . كي٪ْؿ2774ةين، ادلار ابلةٌةء، محـة ال١ذ
 .1977حليف ثؿكٚجكةؿ، دؿدمح/ ٔجؽ ا٣ٞةدر ازخالدم، الؿيةط، 

ت، َل، ثريك، امل١ذت اإلقال16ي٪ْؿ/ اتلةريغ اإلقالَل )ا٣ٕ٭ؽ امل٤٧ٮيك(، حم٧ٮد مة٠ؿ، ص - (2)
 ةة ا١ٛ٣ؿيزح  ي ا٣ٕرص امل٤٧ٮيك، َوةدؽ آاح٪٫ ك٩ؽ، جم٤ح ا٣رتاث ا٣ٕؿيب، دمنٜ،، كاحلة2777\1421٬

 .1988ي٪ةيؿ  ،37ع 
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٦ذجٮاع ثةذل٬يب ، دأحلٛة( 14)ثةجلىةت األكرب  (1)ٝؽ ظْةخ مؤ٣ٛةت الكةٮيطك
٦ة ثٞةخ  (، كدأحلٛني للك ٨٦ اث٨ ظضؿ كاث٨ ظضح كاث٨ ا٣ٞة٥ كالنٕؿاين..  ي4)

حأحلف يف قيً » ، ٧٠ة ٬ٮ مأفمؤ٣ٛني جم٭ٮ٣ني إىل( ٦جكٮيح 5مؤ٣ٛةت ٠سرية )
 ) ا٣٘ٮرم قٝة٩ىٮامل٤٧ٮيك الك٤ُةف ثةق٥  ٫ املض٭ٮؿمؤ٣ٛ اذلم ٝؽ٫٦ ،«الالكم

إال أ٩٭ة ثؽكف دةريغ ، (2)ظك٨ كرٝح كدمةؿٚة٭ة  ، نكؼح خبٍ مرشيق٬(922
. 12.3×17.2س. املٞةةس/  11. املكُؿة/ 33. اجلةقغ/ اكمةف، ٔؽد األكراؽ/ ا٣جكغ
كٝةؽ  ي أكهل د٤٧ةاك ٦٪٫/ قٕؽ . 3/819. ٚ٭ةرس ازخـا٩ح ا٣ٕةةمةح/ 247/17خ ع/ 

ث٧ؽاد ٦ؾ٬ت، ز٥ ا٩ذ٢ٞ اىل حم٧ؽ ث٨  ،ةف ٔٛة اهلل ٔ٪٭٥ث٨ ٔحىس ث٨ أ٦ري ػ
 حم٧ؽ ث٨ حم٧ؽ ث٨ حم٧ؽ ث٨ مٮىس ثةمة ث٨ حم٧ؽ ٔٛة اهلل ٔ٪٭٥. 

يؽؿ ٦ة ق٤ٙ، ىلع اقذٞؽاـ كاقٓ ل٧٤ؤ٣ٛةت امل٤٧ٮًلةح كا٩تنةر هلة  ي ازخـاا٨ 
ةل٥ ازخةوح كا٣ٕة٦ح ثةمل٘ؿب، كىلع دُؿٝ٭ة ملؼذ٤ٙ ا٣ٛ٪ٮف املٕؿكٚح، ٦ة ص٢ٕ ماك٩ح ا٣ٕ

املؤ٣ٙ ذات ثةؿ ٔ٪ؽ ا٣ٞةرئ امل٘ؿيب، كجلة  ي اتلعيفز جبالؿ ادلي٨ الكةٮيط أكرب دحل٢ 
ةخ امل٘ةريح ىلع نكغ مؤ٣ٛةد٫ ثةزخٍ امل٘ؿيب كدؽاكهل ىلع  ةىلع ذلٟ، يذضًل  ي إٝجةؿ ا٣جكز

 ٩ُةؽ كاقٓ.
 

                                                      

٦ة أزةر د٬نيت أ٩ين لك٧ة ٚذعخ ٚ٭ؿس ػـا٩ح ل٤جعر ٚة٫، إال ككصؽت ٚة٫ ٠ذةثة خمُٮَة  - (1)
ؿاٚة ة أك ا٣يت كردت ٗٛال ٨٦ ل٤كةٮيط  ي خمذ٤ٙ ا٣ٛ٪ٮف، قٮاء ٨٦ ا٣يت أزبذخ  ي ابلج٤ةٗٮ

دةريغ ا٣جكغ، ك٬ٮ ٦ة ظؽا ثأظؽ ابلةظسني امل٘ةريح إىل ختىةى٫ ثٛ٭ؿس مكذ٢ٞ  ي مؤ٣ٛةد٫ 
ٙ كا٣رتدمح ا٣٘ـيؿة. ي٪ْؿ/ م١ذجح اجلالؿ الكةٮيط، أمحؽ الرشٝةكم إٝجةؿ، دار امل٘ؿب ل٤ذأحل

 .ـ1977 كا٣جرش ثةلؿيةط،
ف ا٣٘ٮرم خمُٮط ػـااين. ي٪ْؿ ٦ٕض٥ مى٤ُعةت يجؽك أف ٬ؾا اتلأحلٙ املٞؽـ إىل الك٤ُة - (2)

 .312املؼُٮط ا٣ٕؿيب/ 
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 /ظ( ضفب اخلؾائَاىجُّف  املغؽٔؼات )اىكِاويَ و -1

 يت/ة كنكؼح، ظكت ا٣رتدةت اآلٔ٪ٮا٩ 247، كةٔ٪ٮا٩ 238 ٢ ابلعر ىلعحتىز 
 .83/ الؿمةؽيح - ا٣ٕةةمةحازخـا٩ح  .1
 .65/ الؿيةط -احلكجةحازخـا٩ح  .2
 .41 الؿيةط/ - الٮَ٪ةحامل١ذجح  .3
 .27 /م١٪ةس -ػـا٩ح اجلة٦ٓ ال١جري .4
 .21/ ؿكتد١٧َ  -دار ال١ذت اجلةرصيح  .5
 .9 /كزاف -ػـا٩ح اجلة٦ٓ ال١جري  .6
 .1 دةركدا٩خ/ - يلع ػـا٩ح اإل٦ةـ .7

 

 
 نكجح املؼُٮَةت ظكت لك ػـا٩ح/ 3ملك 

 
ذ٭ة دٮوٙ ازخـا٩ح ا٣ٕةةمةح ثأ٩٭ة ػـا٩ح ٧٤ٔةح، اك٩خ كزاكيح وٮٚةح  )ػةوح( ٔر

ـن  ، كٝؽ اقذُةٔخ ا ل٥٤ٕ٤ كاملٕؿٚح ثةمل٘ؿب ػالؿ ا٣ٞؿف اهلضؿم احلةدم ثةمل٘ؿبمؿًل
ىلع  حاإلقال٦ة٭ة لؿوةؽ ٬ةـ ٨٦ املؼُٮَةت اتلٛٮؽ ىلع ٗري٬ة ٨٦ ازخـاا٨  ي ٧ًِّ 
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امل١ذجح الٮَ٪ةح  ٔ٭ؽ امل٧ةحلٟ، ٦ذٞؽ٦ح ىلع ػـا٩ح ػةوح زة٩ةح يه احلكجةح، تلأيت
ابلة٣٘ح ل٤ؼـاا٨ ازخةوح  ي ظِٛ ا٣رتاث املؼُٮط  األ٧٬ةح٦ة يٕين  )اع٦ح( ثٕؽ ذلٟ،

كاقذٞؽا٫٦ ٨٦ مىةدرق ٔرب الؿظالت احلضةزيح كا٧٤ٕ٣ةح كاالقذ١نةٚةح ا٣يت ٝةـ ث٭ة 
ىلع مىةدر ٧ٗحكح  ي ٚ٪ٮف خمذ٤ٛح،  احلىٮؿيت م١٪ذ٭٥ ٨٦ ا٧٤ٕ٣ةء امل٘ةريح، كا٣
ك٨٦ صة٩ت آػؿ، ٚعىت امل١ذجح الٮَ٪ةح، إ٧٩ة ظى٤خ ىلع  ثةالٝذ٪ةء  ي ا٣٘ة٣ت.

املرشؽ  إىلروةؽ٬ة ص٤ز٫ ٨٦ ٦ٞذجةةت مةٮخ الـاكيح اجلةرصيح  ي رظالد٭٥ 
ػالؿ  روةؽ امل١ذجح الٮَ٪ةح إىلؿكت، كٝؽ دػ٤خ كحتجحكةد٭٥ ىلع ػـا٩ذ٭٥ ثذ١٧َ 

 اذلم يؿمـ إىل األكٝةؼ.« ؽ» ٚرتة أكاقٍ ا٣ٞؿف املةيض ٨٧ً ظؿؼ
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ظ( يف اخلؾائَ -2  /إضطاء ليٍغؽٔؼات )اىكِاويَ واىجُّف 

 /الؽشيػيث -اخلؾاُث اىكياشيث

 %اىجفتث املئٔيث  املغؽٔؼاتقػد  املغؽٔؼات

 19.27 16 ا٫ٞٛ٣ كأوٮهل .1

 15.66 13 ٤ٔٮـ احلؽير .2
 12.74 17 ٤ٔٮـ ا٣ٞؿآف .3
 12.74 17 ٮؼاتلى .4
 17.84 9 اتلةريغ كا٣رتاص٥ .5
 7.22 6 األدب .6
 7.22 6 كأوٮؿ ادلي٨ ا٣ٕٞةؽة .7
 8.43 7 اجلعٮ كالرصؼ .8
 2.47 2 ابلالٗح كا٣ٕؿكض .9
 2.47 2 امل٪ُٜ .17
 1.27 1 ا٣ُت .11
 1.27 1 األكراد كاألذاكر .12

 % 155 61 املشٍٔع اىكام
 

 
 ح/ نكجح املؼُٮَةت امل٤٧ٮًلةح  ي ازخـا٩ح ا٣ٕةةمة4ملك 
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 الؽباط/ – احلفجيثاخلؾاُث 

 قػد املغؽٔؼات فِٔن املغؽٔؼات
 11 ٤ٔٮـ ا٣ٞؿآف .1

 17 الكرية اجلجٮيح  .2
 9 األدب  .3
 8 اجلعٮ كالرصؼ  .4
 6 ا٣ُت  .5
 5 اتلةريغ كا٣رتاص٥  .6
 5 كأوٮؿ ادلي٨ ا٣ٕٞةؽة  .7
 4 اتلىٮؼ .8
 2 ابلالٗح كا٣ٕؿكض  .9
 2 ال٤٘ح .17
 2 ا٣ُجةٕةةت .11
 1 امل٪ُٜ  .12

 65 املض٧ٮع ا٣ٕةـ 
 

 
 احلكجةح/ نكجح املؼُٮَةت امل٤٧ٮًلةح  ي ازخـا٩ح 5ملك 
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 /الؽباط -ث الٔؼِياملهختث 

 قػد املغؽٔؼات املغؽٔؼات
 9 ٤ٔٮـ احلؽير .1
 6 اتلةريغ كا٣رتاص٥ .2

 6 األدب .3
 5 ٤ٔٮـ ا٣ٞؿآف .4

 3 اتلىٮؼ .5
 3 ا٣ُت .6
 2 اجلعٮ كالرصؼ .7
 2 ال٤٘ح .8
 1 الكرية اجلجٮيح .9
 1 ابلالٗح كا٣ٕؿكض .17
 1 املٮأِ .11
 1 ا٫ٞٛ٣ كأوٮهل .12
 1 الكةةقح .13

 21 املشٍٔع اىكام
 

 
 الؿيةط -امل١ذجح الٮَ٪ةح / نكجح املؼُٮَةت امل٤٧ٮًلةح  ي 6ملك 
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 /مهِاس - عؾاُث اجلاٌف الهتري

 %اىجفتث املئٔيث  قػد املغؽٔؼات املغؽٔؼات

 62.69 17 ٤ٔٮـ احلؽير .1
 14.81 4 ا٫ٞٛ٣ كأوٮهل .2
 11.11 3 ٤ٔٮـ ا٣ٞؿآف .3
 7.47 2 اجلعٮ كالرصؼ .4
 3.77 1 الكرية اجلجٮيح .5

 % 177 27 املض٧ٮع ا٣ٕةـ
 

 
 

 م١٪ةس -ػـا٩ح اجلة٦ٓ ال١جري نكجح املؼُٮَةت امل٤٧ٮًلةح  ي /7ملك 
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 /حٍهؽوت –دار الهخب اجلارصيث 

 قػد املغؽٔؼات املغؽٔؼات
 6 ٤ٔٮـ احلؽير .1
 3 ٤ٔٮـ ا٣ٞؿآف .2

 3 اجلعٮ كالرصؼ .3
 2 األدب .4
 2 الكرية اجلجٮيح .5
 2 أِاملٮ .6
 1 امل٪ُٜ .7
 1 اتلىٮؼ .8
 1 األكراد كاألذاكر .9

 21 املض٧ٮع ا٣ٕةـ
 

 
 دار ال١ذت اجلةرصيح نكجح املؼُٮَةت امل٤٧ٮًلةح  ي /7ملك 
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 /وزان - عؾاُث اجلاٌف الهتري

 قػدْا املغؽٔؼات
 3 ا٫ٞٛ٣ كأوٮهل .1
 2 ٤ٔٮـ ا٣ٞؿآف .2

 2 اتلىٮؼ .3
 1 األدب .4

 8 املض٧ٮع ا٣ٕةـ

 
 نكبذ٭ة املؼُٮَةت ظكت/ 8ملك 
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 حاروداُج/ -اإلٌام يلععؾاُث 

 قػد املغؽٔؼات املغؽٔؼات
 1 املٕةمالت 

 1 املض٧ٮع ا٣ٕةـ
 

 ث/ـفاعج  اى -3

 دةريغ ا٣جكغ/ .أ 

 

 قػد املغؽٔؼات اىلؽون )ْ(
 57  7ؽ 
 76  8ؽ 
 175 9ؽ 

 238 ٝؿكف 3 املض٧ٮع
 

 
 ظكت ا٣ٞؿكفح امل٤٧ٮًلةاملؼُٮَةت )ا٣ٕ٪ةكي٨ كا٣ُّجَكغ( نكجح  /9ملك  
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ر أٔؽاد ا٣ٞؿكف ٨٦ األكرب، ق٪ضؽ أف املذأػؿ ٬ٮ اذلم يذىؽز  إذا ثؽأ٩ة ٔؽَّ 
املؼُٮَةت ٨٦ اتلةقٓ إىل الكةدس.. ك٬ٮ أمؿ راصٓ إىل دُٮر ا٣جكةػح كخمذ٤ٙ 
جمؿيةد٭ة، كدٮٚؿ ا٣ٕ٪ةرص املةديح إل٩ذةج املؼُٮَةت، ٌٚال ٨ٔ د٪ةَل احلؿًلح ا٧٤ٕ٣ةح 

  إىل ، تلى٢َ ىلع ٔ٭ؽ ادلك٣ح امل٤٧ٮًلةح
َ
 ص٭ة  ي ا٣ٞؿف اهلضؿم اتلةقٓ.كَ أ

 / ظْف اىج   أٌاكَ - أ
، ك٬ٮ أمؿ وعةط إىل (1)«٩ؽرة ٬ٮ ذ٠ؿ ماكف ا٣جكغ األكرث» ديؿكش أفٚؿانكٮا يؿل 

ؿاٚةة إىل ظؽ ثٕةؽ، ذلٟ أف  ٤ح ل٥ تكٛؿ قٮل ٨ٔ ذ٠ؿ أ٦ةك٨ نكغ املذعىز ابلج٤ةٗٮ
ة٭ة ذ٠ؿ دةريغ ا٣جكغ، ٦ٓ ٤ٝة٤ح ثةملٮاز٩ح ٦ٓ ٔؽد املؼُٮَةت املجكٮػح ا٣يت يذ٥ ٚ

 ٥ ؿاٚةة ل٥ د٭ذ٥ ثةملؼُٮَةت ٔؽي٧ح اتلةريغ، ٗر  إىلا٩ذ٧ةا٭ة  إماك٩ةحا٥٤ٕ٣ أف ابلج٤ةٗٮ
ا٣ٛرتة امل٤٧ٮًلةح. ذللٟ يكتيس املؼُٮط ٝة٧ح ثؾ٠ؿ دةريغ ا٣جكغ كماك٫٩. ك٨٦ ثني 

ا٣ٞؽس  \ا٣ٞة٬ؿة  \ دمنٜ \ ظ٤ت \ أقةٮط \األ٦ةك٨ املؾ٠ٮرة جنؽ/ اإلق١٪ؽريح 
 ١ؿ٦ح.م١ح امل \ املؽي٪ح امل٪ٮرة \ال١ََؿؾ  \٠ؿيالء  \يٙالرش

 / اخف  اىجُّ  - ب

ؿاٚةة أكرث ٨٦ مخكني ٩ةقؼة ٢ املؼُٮَةت، كيٞٓ أف ٧ملض (2)كرد  ي ابلج٤ةٗٮ
ٓ، ك٨٦ أم٭ؿ٥٬   ازخُةط يةٝٮت املكذٕىِليذ١ؿر اق٥ ٩ةقغ  ي أكرث ٨٦ مًٮ

                                                      

 .473 اىل ٥٤ٔ ال١ذةب املؼُٮط/ ؽػ٢امل – (1)
ي٪ْؿ ٚ٭ؿس ا٣جكةخ  ي آػؿ ابلعر. كينري أمحؽ مٮيق ثججني إىل األ٧٬ةح ابلة٣٘ح ٣ٛ٭ؿس  - (2)

ؿا ي»ا٣جكةخ  ي  ٮرات لكةح ، ٦جن19، ص. «دراقةت  ي ٥٤ٔ املؼُٮَةت كابلعر ابلج٤ةٗٮ
 .1993اآلداب ثةلؿيةط، 
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نكؼح دة٦ح ٦ٞةث٤ح ٠ذجخ   ي ٬( 117ؿ ث٨ ُٔةح )صؿي (1)ديٮافاذلم نكغ  ٬(698)
 . خبٍ مرشيق دمة٢ م٤ٮف جمؽكؿ

كأٝال٦٭٥، ك٬ٮ ٦ة يٌيف  ثأيؽي٭٥ٝةمٮا ثجكغ دآحلٛ٭٥  أم٧٠ة جنؽ مؤ٣ٛني نكةخ، 
 املؼُٮَةت ٝة٧ح اعحلح، ك٦٪٭٬/٥ؾق ىلع 

 اىجفاء ُطيطث»  ي نكغ ٠ذةث٫ اث٨ الؿقةـ أثٮ ا٣ٕجةس أمحؽ ث٨ أيب ثكؿ -
ٔفلات ٌَِٓ واىكاةػاتاملفيٍات   «.وذنؽ امل

رشح » ،  ي نكغ ٠ذةث٫ثكؿ اجلؿصةكم األز٬ؿم ػةدل ث٨ ٔجؽ اهلل ث٨ أيب -
 «.اىتفٓيو

اإلسازة » ،  ي نكغ ٠ذةث٫زي٨ ادلي٨ صٕٛؿ ث٨ إثؿا٬ة٥ اث٨ ٔؿيٙ ا٣ٞؿيش -
 «.ةأـاُيػ اىلؽاءات

ابلطؽيَ وٌؽيف ابلػريَ يف  دلٍف»  ي نكغ ٠ذةث٫ .حم٧ؽ ث٨ حم٧ؽ ال١ؿيخ -
 «.فري اجلالىنيحف

 

 اخلؽٔط/ - ت

 ازخُٮط املكذ٤٧ٕح

  
  
  

                                                      

والح ادلي٨  ،«يةٝٮت املكذٕىِل» ل٥ يؿد ذ٠ؿ ٬ؾق ا٣جكؼح ٨٧ً ٦ة ٠ذج٫ يةٝٮت خب٫ُ، ي٪ْؿ - (1)
 ، دار ال١ذةب اجلؽيؽ، ثريكت، د.ت.59-55امل٪ضؽ، ص. 
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 الظِ اآلدةح/ ال٧َ خبىٮص ازخُٮط ٧٩زيز 
 إىلبذ٭ة ط ٦ٛ٭ؿقٮ املؼُٮَةت  ي دى٪ةٙ ازخُٮط ثني اتل٧ٕة٥ ثجكيرتصز  -

ثؽٝح )ا٣جكغ،  ٩ٮع ازخٍأك اتلؼىةه كاتلؽٝةٜ ثبةةف  ،ازخٍ املرشيق
ؿاٚةة، ٚٞؽالؿٕٝح، ا٣ٛةريس..(  خ ازخٍ ةاقذ٢٧ٕ ا٣جكز  كخبىٮص ابلج٤ةٗٮ

  ١ٮيف.املٕؿكٚح ػال ازخٍ ال ثأ٩ٮا٫ٔاملرشيق ا٣ٕؿيب 

٦ة ثني ادلٝح كاتلٮقٍ  كاملْ٭ؿ ٨٦ ظةر النلك إحل٭ةدذٛةكت ازخُٮط املٮٍل  -
ذةةد كا٣ٞؽـ.. ٧٠ة دٮصؽ ػُٮط ك ا٤٘٣ْح كالرسٔح كاجلٛةقح كاجل٧ةؿ كاأل

ني٦ؽجمح جت٧ٓ ثني  اقذ٧ٕةؿ ازخُٮط  إىل٧٠ة جلأ ا٣جكةخ  أك أكرث. ٩ٔٮ
 ٌٚال ٨ٔ املؽاد األقٮد.امل٤ٮ٩ح  ثةقذ٧ٕةؿ األ٦ؽة ثةأللٮاف املعالة

ذ٪ةء  - ةت، ظةر كردت ْٞ )نَ  ثةلنلكاأل ٍ احلؿكؼ( كاًط  ي ثٕي املؼَُٮ
جح  ي الٌجٍ الك٤ة٥ ل٧٤نلَك ازخُٮط    ي من١ٮ٣ح، تلال ي ال٤ع٨ كالٗؿ

أكىل األمةةء » /ا٣ٞةيض ٔةةض ٝةؿًل٧ة ك  ..األ٦ةك٨ كأق٧ةءالؿصةؿ  أٔالـ
ثةلٌجٍ أق٧ةء اجلةس؛ أل٫٩ ال يؽػ٫٤ ا٣ٞةةس، كال ٝج٫٤ يشء يؽؿ ٤ٔة٫، 

  (1)«.كال ثٕؽق يشء يؽؿ ٤ٔة٫

 
 /(2)مـــاتلٍيُّ  - ث

ؿدؿد  ي  ٝةٮد د٤٧ٟ ٠سرية، دججئ ثة٩ذٞةؿ كاقٓ ل١٤ذت ثني األٚؿاد اٚةة ابلج٤ةٗٮ
ةةف كاألمؿاءكالنةٮخ كالكالَني )ا٧٤ٕ٣ةء  ز  كاأٔل ةٔ٭ة..( كاأل٦ةك٨ كجتةر ال١ذت كدم 

                                                      

، حتٞةٜ/ 167-159اإلملةع إىل ٦ٕؿٚح أوٮؿ الؿكايح  كدٞةةؽ الك٧ةع، ا٣ٞةيض ٔةةض، ص.  - (1)
 .1977ةؽ أمحؽ وٞؿ، دار ا٣رتاث ثة٣ٞة٬ؿة كامل١ذجح ا٣ٕذةٞح ثذٮنف، الك

٦ٕض٥ مى٤ُعةت املؼُٮط ا٣ٕؿيب/  .«٬ةمل ٩يص ينري إىل م١٤ةح املؼُٮط لنؼه ثٕة٪٫» - (2)
89. 
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)ازخـاا٨ كاملؽارس ا٧٤ٕ٣ةح كاملكةصؽ كٝىٮر الكالَني كاألمؿاء..( ٧٠ة دججئ ثُؿيٞح 
ىلع ا٣ٞةٮد الىة٘ح املأػٮذة ٨٦  ٝؽ َ٘خك)٬جح( أك حتجحكة..  إ٬ؽاء أكاتل٤٧ٟ، رشاء 

 ك٦٪٭ة/ ،«..ا٩ذ٤ٞخ ثةالثتةةع إىل ٩ٮيح» ك وة٘ح ،«م٤ٟ» صؾر
الؿكض » ٨٦ ٠ذةب .«ّحٍيُّهنكؼح.. ٤ٔة٭ة ػٍ اث٨ ظضؿ ا٣ٕكٞالين ك» -

٣ٕجؽ الؿمح٨ ث٨ ٔجؽ اهلل  ،«األ٩ٙ  ي دٛكري الكرية اجلجٮيح الث٨ ٬نةـ
 ٣ٕرص امل٤٧ٮيك.ازخسِٕل، ك٬ٮ د٤٧ٟز ألظؽ ٠جةر ٧٤ٔةء ا

ك٬ٮ ٨٦ رصةالت الـاكيح ا٣ٕةةمةح ا٣يت  .« ي اق٥ محـة ث٨ ٔجؽ اهلل حٍيم» -
ضؿم احلةدم ة ا٧٤ٕ٣ةح ثةمل٘ؿب ػالؿ ا٣ٞؿف اهل٠جري  ي احلةة إق٭ةـاكف هلة 

 ٔرش.
 «.٬(1129) (1)مةغ الـاكيح اجلةرصيح أمحؽ ث٨ حَم٧ؽ اث٨ ٩ةرص ادلريع حٍيهّ» -

ـا٩ح زاكيذ٫ جب٪ٮب امل٘ؿب. د٤٧ٟ ٠ذجة ٠سرية كظبك٭ة ىلع «.٬(1129)  ػ

محؽ ث٨ ٦جةرؾ مةق أدمزةيع ٩ٮادر ال١ذت ك٬ٮ األديت  م٭ؿأؽ أظ حٍيهٓا» -
أمحؽ ث٨ داكد ا٣ٕجةيس  اُخليج ةاًلةتياع إىل ُٔبث٬، ز٥ 842احل٪يف ق٪ح 

أيٌة حم٧ؽ ث٨ ٔجؽ اهلل  وحٍيهٓا ٬.  872رصت  19ثةملؽرقح النةؼٮ٩ةح  ي 
جنؽ ٬٪ة  «. ث٨ حم٧ؽ ث٨ ٔجؽ الٮاظؽ احلكينث٨ حم٧ؽ املٮقٮم احل٪جٌل، كيلع

املغخار ٌَ نخاب املىن والفٔل يف رشح أـٍاء اهلل احلفىن » د٤٧ٟ خمُٮط
ٔل ٨٦ دلف أريٕح  يلع اتل٪ٮيخ، أيبأليب ثكؿ ث٨ « وٌػح شٍائو الـؽ

 أمؼةص.

                                                      

حم٧ؽ اث٨ ٩ةرص، دار ال١ذت اجلةرصيح  ي د١َ٧ؿكت ا٣ٕةل٥ كالنةغ الىٮيف ٬ٮ ككادلق رٚؽ ٬ؾا  -(1)
ح ٠سرية محال٬ة ٦ٕ٭٧ة ٨٦ رظالد٭٥ احلضةزيح املذٕؽدة، كآؿ ٝك٥ ٦٪٭ة ػةوح ث٧ؼُٮَةت مرشٝة

 إىل امل١ذجح الٮَ٪ةح ثةلؿيةط.



 

 

- 174 - 

ػةدل ث٨ ظكني ثةلرشاء الىعةط ثأقٮاؽ دجج١ذٮ ٨٦ ادلالؿ املٮذف  حٍيهٓا -
٬ؾا د٤٧ٟ  «أليب ا٣ٕجةس أمحؽ ث٨ أيب قةل٥ إثؿا٬ة٥.. ازخةةرم كك٬ج٭ة

، كيه ٤كةٮيطل« يف عطائص احلتيب نفايث اىؽاىب اليتيب» ملؼُٮَح
د٧زيت ٦٪ؾ ا٣ٞؽي٥ ثكٮ٩٭ة » ا٣يت ٨٦ دجج١ذٮخمُٮَح ثم٤ٮًلةح اٝذجةخ 

إ٩٭ة رظ٤ح َٮي٤ح ُٕٝذ٭ة خمُٮَح نكؼخ  ي  .(1)«٦ؽي٪ح ا٥٤ٕ٣ كال١ذةب
امل٤٧ٮيك، تلجةع  ي قٮؽ ال١ذت )الٮراٝني(  املرشؽ )مرص( ىلع ا٣ٕ٭ؽ

ثإٚؿيٞةة ا٣٘ؿيةح كد٪يه رظ٤ذ٭ة  ي ازخـا٩ح احلكجةح ثةلؿيةط، ٦ة يربز ظؿًلح 
 كاقٕح ال٩تنةر ال١ذت  ي أرصةء ا٣ٕةل٥ اإلقالَل.

 «.761٬ا٣جكؼح إثؿا٬ة٥ ث٨ أمحؽ ث٨ َٮاغف ق٪ح  حٍيمثم٨ » -

 
 / والفٍاع (1)ثـامللاةي - ج

ؿاٚة  زجخ أ، كٝؽ خمُٮَةت ٦ٞةث٤ح ىلع أوٮهلة ىلع ٔؽة ة٩ٞٙ  ي ابلج٤ةٗٮ
٤ٚة ٞةث٢َ نكؼذ٫َ ٨٦ » ٔةةض/ا٣ٞةيض يٞٮؿ اجلةقغ ذلٟ ثٮاقُح ٝةٮد املٞةث٤ح املٕؿكٚح، 

ذ٭ة ث٫ ك٦ُةثٞذ٭ة هل،  األو٢ ث٪ٛك٫ ظؿٚةن ظؿٚةن ظىت يكٮف ىلع زٞح كيٞني ٨٦ ٦ٕةًر
ذ٧ةد ىلع نَْكغ اثلٞح ا٣ٕةرؼ دكف املٞ ةث٤ح، ٥ٕ٩ كال ىلع نَْكغ ٩ٛك٫ كال ي٪ؼؽع  ي األ

                                                      

مكةلٟ املٕؿٚح، » ، ٨٧ً أ٧ٔةؿ ٩ؽكة9دجج١خ/ أ٣ٙ ق٪ح ٨٦ امل١ذجةت، حم٧ؽ امل٘ؿاكم، ص.  - (1)
٦جنٮرات ٦ٕ٭ؽ ادلراقةت  ،«املؼُٮَةت ا٣ٕؿيةح كا٣ٕض٧ةح  ي ثالد الىعؿاء كالكةظ٢

 .2776ٚؿيٞةح ثةلؿيةط، اإل
ح، كيه ٦ٞةث٤ح املؼُٮط ثٕؽ نكؼ٫ ثةألو٢، ك٬ٮ أ٥٬ ٔ٪ةرص ا٣جكةػح  - (2) دٕؿؼ أيٌة ثةملٕةًر

 .336 ي ا٣رتاث ا٣ٕؿيب. ٦ٕض٥ مى٤ُعةت املؼُٮط ا٣ٕؿيب/ 
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، كا٥٤ٞ٣   ٖ ، كا٤ٞ٣ت يك٭ٮ، كاجلْؿ يَـي ط؛ ٚإف ا١ٛ٣ؿ يؾ٬ت  ةث٢ كي ىعِّ ثةؽق، ٦ة ل٥ يٞ 
 ك٨٦ ٬ؾق ا٣ٞةٮد/ (1)«.يُىغ
 ..ظك٨ خبٍ مرشيق )نكغ( ٌلاةيثمىععح نكؼح دة٦ح  -
 ..وٌلاةيثنكؼح ٩ٛحكح دة٦ح مىععح  -
 ..ثوٌلاةينكؼح ٦٪ٞٮ٣ح ٨ٔ نكؼح املؤ٣ٙ كيه مىععح  -
 ..ثأو٢ مؤ٫ٛ٣ ٌلاةيث -
 ..ىلع نكؼح خبٍ املؤ٣ٙ ٌلاةيث٬ؾق ا٣جكؼح  -

٤ة٭ة خبٍ املؤ٣ٙ ٦ة ٩ى٫ قٔرعج٤ٞ٩خ ٨٦ ػٍ ٩ة٧ّ٭ة ك - / ثأو٫٤ ٔك
 ..823ثأوٌل ٚىطز  ي اعرش رمٌةف ق٪ح  قٔرضاحل٧ؽ هلل، »

٨٦ نكؼح نكؼخ  ،ظك٨ خبٍ مرشيق )نكغ( ٌلاةيثمىععح نكؼح دة٦ح  -
ثجكؼح  كٔبيجخبٍ يلع ث٨ ٔجؽ الؿمح٨ اث٨ اجلٮزم )اث٨ املؤ٣ٙ(، ك

، ك٧ْٕ٦٭ة خب٫ُ ٬( 648)احلةِٚ م٧ف ادلي٨ يٮقٙ ث٨ ػ٤ة٢ ادلمنٌف 
 ..كق٧ٕ٭ة أيٌة ىلع مؤ٣ٛ٭ة

ةث٤ح، دؿد نكغ ٤ٔة٭ة ق٧ةاعت كدٕةحلٜ كَؿر ثأٝالـ مؤ٣ٛة٭ة أك اىل صٮار ا٣جكغ املٞ
أظؽ ا٧٤ٕ٣ةء املٕةرصي٨ هل٥ أك املذأػؿي٨ ٔ٪٭٥.. ك٨٦ د٤ٟ ٝةري٭٥ أك دال٦ؾد٭٥ أك أ

 ا٣ٞةٮد/
٤ٞ٩خ ٬ؾق ا٣جكؼح ٨٦ نكؼح دةريغ ا٣ٛؿاغ ٨٦ نكؼ٭ة  ي ا٣ٕرش اآلػؿ ٨٦  -

 .خبٍ املى٪ٙ ـٍاعذم احلضح ق٪ح تكٕني كمخف ٦ةاح، ٤ٔة٭ة 

ٍااعتكهل دٕةحلٜ  -  ..ىلع َؿرق ـو

                                                      

 .167-159ملةع إىل ٦ٕؿٚح أوٮؿ الؿكايح  كدٞةةؽ الك٧ةع، ا٣ٞةيض ٔةةض، ص. اإل - (1)
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 الفٍاعٙ، كًلذت ٨٦ ٩ةقؼ٭ة اذلم ٝؿأ٬ة ىلع ٫٧ٔ املى٪ ـٍااعت٤ٔة٭ة  -
 .«.الاكم٢» ٫٧ٔ اثلةين اث٨ األزري املؤرخ وةظت ٠ذةب

الؽ، ا٣يت د٧س٢ ٝة٧ح ٠ربل  ؽاد اجلٮادر كاأٔل  ٔ ؿاٚةة ثجكغ دؽػ٢  ي  كحتج٢ ابلج٤ٗٮ
٭ة أك دةريغ نكؼ٭ة، ك٨٦ ذلٟ/ ُز  ٨٦ ظةر مؤ٣ٛ٭ة أك ػ

نكؼح ٚؿيؽة ك٤ٕ٣٭ة دكٮف يتة٧ح ٨٦ أ٩ؽر اجلٮادر، ٚٞؽ كٝٓ نكؼ٭ة ٝج٢  -
٬( ٚذ٥٧ 794ة املؤ٣ٙ بك٪ح. ز٥ ثٕؽ ٦ؽة ٝؿ٩ني وةدٚ٭ة اإل٦ةـ الـرًليش )كٚة

 ٩ٞى٭ة خبٍ يؽق
محؽ أثكؿ أمحؽ ث٨ يلع ث٨ زةثخ ث٨  أيبٔالؽ ثؿكايح احلةِٚ نكؼح ٨٦ األ -

 ازخُةت ابل٘ؽادم ثؽمنٜ بك٪ؽق إىل املؤ٣ٙ
نكيخ ٩ٛحف صؽا كمن١ٮؿ، اجلةقغ/ اث٨ أيخ املؤ٣ٙ رشؼ نكؼح خبٍ  -

 .٨ ٩رص اهلل  ث٨ حم٧ؽ ث٨ ٔجؽ ال١ؿي٥ادلي٨ حم٧ؽ ث
 خبٍ مرشيق نكيخ، ٦ٞةث٤ح ثةألو٢ كمىععح. نكؼح دة٦ح ٩ٛحكح -
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 احٍث/اخل

ازخةوح  امل٘ؿبػـاا٨ جبالء  ي  احلٌٮراملؼُٮَةت امل٤٧ٮًلةح ١٬ؾا، اقذُةٔخ 
كا٣ٕة٦ح، ٦ة يججئ ثذٮاو٢ كزةٜ ثني امل٘ؿب كمرص ىلع ا٣ٕ٭ؽ امل٤٧ٮيك، كيتجةدؿ ننةٍ 

ملٕةرؼ ثٮاقُح ال١ذت املؼُٮَح، كي٧ك٨ أذجةر ٬ؾا ابلعر ثؽايح ل٤ٕ٤ٮـ كا
ري٬ة  القتجُةف ٗىن ٬ؾق ا٣ٛرتة زٞةٚةة ظٌةرية، كأزؿ٬ة ابلةرز  ي ٦ة ثٕؽ٬ة  ي مرص ٗك

 ٨٦ ٦٪ةَٜ ا٣٘ؿب اإلقالَل حتؽيؽا.
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 ميطق/ 

 ِلىخبٍ يةٝٮت املكذٕ« ديٮاف صؿيؿ» ٧٩ةذج ٨٦ خمُٮط. 
 دب ادل٩ةة كادلي٨أ» ٧٩ةذج ٨٦ كرٝةت خمُٮط». 
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 خبٍ يةٝٮت املكذٕىِل.« ديٮاف صؿيؿ» ٧٩ةذج ٨٦ خمُٮط
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 ادلٚح األكىل جمرلة كي٭ة دؿجنح لٮزيح  ي الٮقٍ

 
 

 
 الرسلٮظح  ي خمُٮَح أدب ادل٩ةة كادلي٨ 

 
 الٮرٝح األكىل كدْ٭ؿ ٚة٭ة ظةمةح ثةزخٍ ا٣ٛةريس

 
 َؿة خبٍ املك٪ؽ امل٘ؿيب



 

 

- 114 - 

 
  ا٣ُؿة ثةزخٍ امل٘ؿيب املضٮ٬ؿدٮٝةٙ ىلع

 
 
 

 
 َؿر ثةزخٍ ا٣ٛةريس

 
 كرٝح من١ٮ٣ح ٨٦ املؼُٮَح

 
 كرٝح ٗري من١ٮ٣ح
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 دىعةعةت ىلع ا٣ُؿة

 
 

 
 ا٣ٕؽ ثةل١ؿاس ىلع يكةر الٮرٝح

 
ٮيح ٩تةضح ابل٢٤ ح ٨٦ َر  ثٕي ٦ة حلٜ املؼَُٮ

 
ٓ آػؿ  رَٮيح  ي مًٮ
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 دؿ٦ة٥ ث٤ىٜ الٮرؽ  ي أىلع الٮرٝح

 
 

 
 ٕٞةجحد

 
 ػؿكـ  ي كقٍ ا٣ٛؿػح

 
 ظؿد املنت كأق٫٤ٛ ٝةؽ املٞةث٤ح
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دٞةةؽ كد٤٧ٟ  ي آػؿ املؼُٮَح
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 املطادر واملؽاسف ةؽُاٌز
اإلملةع إىل ٦ٕؿٚح أوٮؿ الؿكايح كدٞةةؽ الك٧ةع، ا٣ٞةيض ٔةةض، حتٞةٜ/ الكةؽ  -

 .1977أمحؽ وٞؿ، دار ا٣رتاث ثة٣ٞة٬ؿة كامل١ذجح ا٣ٕذةٞح ثذٮنف، 
حم٧ٮد مة٠ؿ، امل١ذت اإلقالَل، ثريكت،  غ اإلقالَل )ا٣ٕ٭ؽ امل٤٧ٮيك(،اتلةري -

1421٬\2777. 

مكةلٟ » دجج١خ/ أ٣ٙ ق٪ح ٨٦ امل١ذجةت، حم٧ؽ امل٘ؿاكم، ٨٧ً أ٧ٔةؿ ٩ؽكة -
٦جنٮرات  ،«املٕؿٚح، املؼُٮَةت ا٣ٕؿيةح كا٣ٕض٧ةح  ي ثالد الىعؿاء كالكةظ٢

 .٦2776ٕ٭ؽ ادلراقةت اإلٚؿيٞةح ثةلؿيةط، 

ةة ا١ٛ٣ؿيزح  ي ا٣ٕرص امل٤٧ٮيك، َوةدؽ آاح٪٫ ك٩ؽ، جم٤ح ا٣رتاث ا٣ٕؿيب، جم٤ح احلة -
 .1988ي٪ةيؿ  37دىؽر ٨ٔ احتةد ال١ذةب ا٣ٕؿب، دمنٜ، ع 

ؿا ي، أمحؽ مٮيف ثججني، ٦جنٮرات  - دراقةت  ي ٥٤ٔ املؼُٮَةت كابلعر ابلج٤ةٗٮ
 .1993لكةح اآلداب ثةلؿيةط، 

١َ٧ؿكت، إٔؽاد/ حم٧ؽ امل٪ٮين، ٦جنٮرات دار ال١ذت اجلةرصيح  ثذ خمُٮَةتدحل٢  -
 .ـ1985\1475٬كزارة األكٝةؼ كالنؤكف اإلقال٦ةح ثةلؿيةط، 

املرصيح امل٘ؿيةح روةؽ كآٚةؽ، أ٧ٔةؿ ٩ؽكة، ٦جنٮرات دمٕةح  اتلةرخيةحا٣ٕالٝةت  -
 .1989أيب رٝؿاؽ قال، دار اثلٞةٚح ل٤ُجةٔح كا٣جرش، 

ةط، ا٣ٛ٭ؿس الٮويف ٤ٕ٣ٮـ ا٣ٞؿآف ٚ٭ةرس ازخـا٩ح احلكجةح ثة٣ٞرص امل٤يك ثةلؿي -
ال١ؿي٥، دى٪ةٙ/ حم٧ؽ ا٣ٕؿيب ازخُةيب، ٦ُجٕح اجلضةح اجلؽيؽة، ادلار ابلةٌةء، 

 .ـ1987\1477٬
ج، إجنةز/  2ٚ٭ةرس ازخـا٩ح احلكجةح، ٚ٭ؿس ٝك٥ اتلةريغ كالؿظالت كاإلصةزات،  -

ح/ حم٧ؽ ٔجؽ اهلل ٔ٪ةف، حم٧ؽ قٕةؽ ظجيش، ٔجؽ ا٣ٕةيل ملؽثؿ، إرشاؼ كمؿاصٕ
 .ـ2777\1421٬أمحؽ مٮيق ثججني، املُجٕح امل١٤ةح ثةلؿيةط، 
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امل١٤ةح، ا٣ُت كالىةؽ٣ح كابلةُؿة كاحلةٮاف كاجلجةت، املضرل  ازخـا٩حٚ٭ةرس  -
اثلةين، دى٪ةٙ/ حم٧ؽ ا٣ٕؿيب ازخُةيب، ٦ُجٕح اجلضةح اجلؽيؽة ثةدلار ابلةٌةء، 

1982. 
جؽ خمُٮَةتٚ٭ةرس  - ا٣ٕةيل ملؽثؿ، إرشاؼ  األدب، إجنةز/ حم٧ؽ قٕةؽ ظجيش ٔك

ج، ٦جنٮرات ازخـا٩ح احلكجةح ثةلؿيةط،  2كمؿاصٕح كدٞؽي٥/ أمحؽ مٮيق ثججني، 
2771. 

ج، ٦جنٮرات  2اتلىٮؼ، مؿاصٕح كدٞؽي٥/ أمحؽ مٮيق ثججني،  خمُٮَةتٚ٭ةرس  -
 .2717ازخـا٩ح احلكجةح ثةلؿيةط، 

إرشاؼ اجلعٮ كالرصؼ، إجنةز/ ػةدل ز٬ؿم كمىُىف ا٣ُٮيب،  خمُٮَةتٚ٭ةرس  -
ج، ٦جنٮرات ازخـا٩ح احلكجةح ثةلؿيةط،  2كمؿاصٕح كدٞؽي٥/ أمحؽ مٮيق ثججني، 

2773. 

ٓ،  ال١ذتٚ٭ؿس   - املؼُٮَح  ي احل٧١ح كامل٪ُٜ كآداب ابلعر كامل٪ةّؿة كالًٮ
جؽ املضةؽ ثٮٌلرم، إرشاؼ كمؿاصٕح كدٞؽي٥/ أمحؽ مٮيق  إجنةز/ ػةدل ز٬ؿم ٔك

 .2711يةط، ثججني، ٦جنٮرات ازخـا٩ح احلكجةح ثةلؿ

، إجنةز/ املعٛٮّح ثةزخـا٩ح احلكجةحالكرية اجلجٮيح   يٚ٭ؿس ال١ذت املؼُٮَح  -
جؽ ا٣ٕةيل ملؽثؿ، إرشاؼ كمؿاصٕح/ أمحؽ مٮيق ثججني،  حم٧ؽ قٕةؽ ظجيش ٔك

 .٦2717جنٮرات ازخـا٩ح احلكجةح ثةلؿيةط، 
جؽ املضة - ؽ ٚ٭ؿس ال١ذت املؼُٮَح  ي ا٣ٕٞةؽة األمٕؿيح، إجنةز/ ػةدل ز٬ؿم ٔك

ثٮٌلرم، إرشاؼ كمؿاصٕح كدٞؽي٥/ أمحؽ مٮيق ثججني، ٦جنٮرات ازخـا٩ح احلكجةح 
 .2711ثةلؿيةط، 

ا٣ٕؿيةح املعٛٮّح  ي ازخـا٩ح ا٣ٕة٦ح ثةلؿيةط )ا٣ٞك٥ اثلةين  املؼُٮَةتٚ٭ؿس  -
جؽ اهلل الؿصؿايج، ٦جنٮرات ج 2(، 1921-1953 ، أذىن ثذأحل٫ٛ/ م. س. ٤ٔٮش ٔك

 .2771، 2زةاٜ ثةلؿيةط، ط ازخـا٩ح ا٣ٕة٦ح ل١٤ذت كالٮ
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ا٣ٕؿيةح املعٛٮّح  ي ازخـا٩ح ا٣ٕة٦ح ثةلؿيةط، ػـا٩ح األكٝةؼ  املؼُٮَةتٚ٭ؿس  -
)ظؿؼ ا٣ٞةؼ(، إجنةز/ قٕةؽ املؿاثُي، ٦جنٮرات ازخـا٩ح ا٣ٕة٦ح ل١٤ذت كالٮزةاٜ 

 .2772ثةلؿيةط، 

ةؿ، ا٣ٕؿيةح املعٛٮّح  ي ازخـا٩ح ا٣ٕة٦ح ثةلؿيةط، حليف ثؿكٚ٪ى املؼُٮَةتٚ٭ؿس  -
راصٕ٭ة/ وة٣ط اتلةديل كقٕةؽ املؿاثُي، ٦جنٮرات ازخـا٩ح ا٣ٕة٦ح ل١٤ذت كالٮزةاٜ 

 .1998-1997، 2ثةلؿيةط، ط 

ٚ٭ؿس املؼُٮَةت املعٛٮّح  ي ػـا٩ح اجلة٦ٓ ال١جري  ي م١٪ةس، إٔؽاد/ ٔجؽ  -
 .2774الكالـ ا٣رباؽ، ٦جنٮرات كزارة اثلٞةٚح امل٘ؿيةح، ٦ُجٕح امل٪ة٢٬ ثةلؿيةط، 

ملؼُٮَةت ػـا٩ح الـاكيح احل٧ـيح ا٣ٕةةمةح ثإ٤ٝة٥ الؿمةؽيح،  لٮويفاا٣ٛ٭ؿس  -
ج، ٦جنٮرات كزارة األكٝةؼ كالنؤكف  4إرشاؼ كدجكةٜ كمؿاصٕح/ محةؽ حل٧ؿ، 

 .2779اإلقال٦ةح ثةمل٘ؿب، ٦ُجٕح األ٦٪ةح، الؿيةط، 

ػـا٩ح املكضؽ األ٥ْٔ ثٮزاف، إجنةز/ ثؽر ا٧ٕ٣ؿاين  ملؼُٮَةتا٣ٛ٭ؿس الٮويف  -
ج،  3ٕةؽ ا٣٘ةزم، إرشاؼ كدجكةٜ كمؿاصٕح/ ٔجؽ ال٤ُةٙ اجلةالين، كحم٧ؽ ق

 .٦2778جنٮرات كزارة األكٝةؼ كالنؤكف اإلقال٦ةح ثةمل٘ؿب، 
ٚ٭ؿس ٠ذت ا٣ُت كا٣ٛالظح كاجلجةت املعٛٮّح ثةزخـا٩ح احلكجةح ثةلؿيةط،  -

ح  إٔؽاد/ ٚةاـة ابلٮًلةٌل كظك٨ ظةْٚي ٤ٔٮم كحم٧ؽ ظ٪ةكم، ٦جنٮرات جم٧ٔٮ
ثةملع٧ؽيح، ث٧كةٔؽة  اآلدابك٤ةح ثامل٘ؿيب األ٩ؽليس  األرمةٙابلعر  ي 

رٝؿاؽ ل٤ُجةٔح كا٣جرش  أيباملؿًلـ الٮَين ل٤جعر ا٤ٕ٣ِل كاتلٞين ثةلؿيةط، دار 
 .2712ثةلؿيةط، 

جؽ ا٣ٕةيل ٚ٭ؿس خمُٮَةت ابلالٗح كا٣ٕؿكض، إجنةز/  - حم٧ؽ قٕةؽ ظجيش ٔك
جنٮرات ازخـا٩ح احلكجةح ملؽثؿ، إرشاؼ كمؿاصٕح كدٞؽي٥/ أمحؽ مٮيق ثججني، ٦

 .2773ثةلؿيةط، 

ال٤٘ح، إجنةز/ ػةدل ز٬ؿم كمىُىف ا٣ُٮيب، إرشاؼ كمؿاصٕح  خمُٮَةتٚ٭ؿس  -
 .2773كدٞؽي٥/ أمحؽ مٮيق ثججني، ٦جنٮرات ازخـا٩ح احلكجةح ثةلؿيةط، 
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ح ٨٦ ا٤ُ٣جح، إرشاؼ/  - ٚ٭ؿقح خمُٮَةت ػـا٩ح اإل٦ةـ يلع ثذةركدا٩خ، إجنةز جم٧ٔٮ
حبر جلة٢ اإلصةزة  ي لكةح اآلداب كا٤ٕ٣ٮـ اإلنكة٩ةح، صة٦ٕح  ج، 2أمحؽ ١ٚري، 

 .2777-1999اث٨ ز٬ؿ، أكةديؿ )امل٘ؿب(، الك٪ح اجلة٦ٕةح/ 

ج،  4املض٧ٓ املؤقف ل٧٤ٕض٥ املٛ٭ؿس، أمحؽ ث٨ يلع ث٨ ظضؿ ا٣ٕكٞالين،  -
نٌل، دار املٕؿٚح، ثريكت،   ـ.1992\1413٬حتٞةٜ/ يٮقٙ ٔجؽ الؿمح٨ املٔؿ

املؼُٮط ثةحلؿؼ ا٣ٕؿيب، ٚؿانكٮا ديؿكش، ٫٤ٞ٩ إىل  ال١ذةب٥ املؽػ٢ إىل ٤ٔ -
 .2775ا٣ٕؿيةح كٝؽـ هل/ أي٨٧ ٚؤاد قةؽ، مؤقكح ا٣ٛؿٝةف ل٤رتاث اإلقالَل، جلؽف، 

ا٣ٕؿيب )ٝةمٮس ٠ٮديكٮلٮيج(، أمحؽ مٮيق ثججني  املؼُٮط٦ٕض٥ مى٤ُعةت  -
 .2711، 4كمىُىف َٮيب، ٦جنٮرات ازخـا٩ح احلكجةح ثةلؿيةط، ط 

، حم٧ؽ امل٪ٮين، دٞؽي٥/ أمحؽ مٮيق ثججني، املؼُٮَةتجةت ٨٦ ٩ٮادر ٦٪ذؼ -
 .٦2774جنٮرات ازخـا٩ح احلكجةح ثةلؿيةط، 

 ادلي٨ امل٪ضؽ، دار ال١ذةب اجلؽيؽ، ثريكت، د.ت. والحيةٝٮت املكذٕىِل،  -
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